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  باب األلف

  األب

ومن رأى يف منامه أباه، . األب يف املنام هو املراد، وخري ما يرى الرجل يف منامه أبواه وأجداده، أو جداته
 عليه، وإن كان له غائب قدم عليه، وإن كان وكان حمتاجاً جاءه رزقه من حيث ال حيتسب، أو جاد أحد

به أمل ختلص منه، ومن رأى أن أباه أسكنه بنياناً، ورفع هو مسكه، فإنه يتم صنائع أبيه اليت كانت له يف 
  .دين أو دنيا

  إبراهيم عليه السالم

 بالذرية الصاحلة، تدل رؤيته يف املنام على اخلري والربكة، والعبادة والسيادة، والرزق واإليثار، واالهتمام
  .األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والعلم واهلدى، وهجر األهل واألقارب يف سبيل طاعة اللّه تعاىل

كما تدل رؤيته أيضاً الوالد املشفق، وإن إبراهيم عليه السالم أبو اإلسالم، وهو الذي مسانا . اهللا تعاىل
  .كما قد تدل. د والسالمة منهاورمبا دلّت رؤيته على الوقوع يف الشدائ. مسلمني

ماذا رأى . رؤيته على ما يرجوه من اخلري أو على التشريع، أو احملافظة على اخلري، وهجر إخوان السوء
وإن رأت املرأة إبراهيم عليه . إنسان أنه ملسه دلّ ذلك على حمبة اللّه تعاىل، كما تدل رؤيته على احلج

ومن صار يف منامه . أوالدها لكن اللّه تعاىل يسلُمه منهاالسالم يف منامها، فتجري شدة على بعض 
ورمبا توىل والية أو إمامه ويكون عدالً . إبراهيم عليه السالم دلّ ذلك على البالء من األعداء لكنه يتنصر

ومن رأى إبراهيم عليه السالم فإنه . فيها، أو يرزق بعد يأس، ورمبا قدمت عليه رسل األكابر بالبشارة
. لى أعدائه، أو حيصل على زوجة مؤمنة، أو يتعرض لشدة وضيق من ملك مث ينجو من ذلكينتصر ع

ملن رآه قد ناداه فلم جيبه، أو رآه يتهدده . ومن رآه يدعوه إليه فأجابه بالتلبية وأسرع إليه ارتفعت مرتلته
كون تاركاً للصالة، أو أو يتوعد أو رأى عبوساً فقد يكون متخلفاً عن احلج مع توفر اإلمكانية إليه، أو ي

ومن . طاعناً على اإلمام، أو منافقاً، وإن رآه كافراً أسلم، أو مذنباً تاب، أو كان تاركاً للصالة عاد إليها
ورمبا دلّت رؤيته على ذهاب الغم واهلم، . حتول إىل صورة إبراهيم عليه السالم أو لبث ثوبه أصابته بلوى

  .ؤية إبراهيم عليه السالم عوق لألبإن ر: وقيل. وأصابه اخلري واهلداية

  اإلبرة
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ومن رأى خيطاً يف إبرة فإن شأنه يلتئم، . هي يف املنام دالة للعازب على الزوجية، وللفقري على ستر احلال
ومن رأى أن إبرته اليت خييط ا انكسرت، أو انتزعت منه فإن شأنه . وجيتمع له ما كان متفرقاً من أمره

فمن رأى أنَّ بيده : وكذلك املسلة. تدل اإلبرة أيضاً على املرأة إلدخال اخليط فيهاو. يتفرق ويفسد أمره
وإن رأى اإلنسان . ألن مل يكن هناك محل دلّ ذلك على سفره. مسلة وكانت امرأته حبلى ولدت له ابنة

من خاط ثيابا و. ومن رأى أنه غرز إبرة يف إنسان فإنه يطعنه. أنه يأكل إبرة فإنه يفضي سره إىل من يضره
للناس فإنه ينصحهم، ويسعى للصالح بينهم، ألنه النصاح يف لغة العرب اخلياط، واإلبرة هي املنصحة، 

وإن خاط ثيابه استغىن إن كان فقرياً، واجتمع مشله إن كان مبدداً، وانصلح حاله إن . واخليط هو الناصح
غفر من ِإمث، إذا كان رفيه متقناً، وإالَّ اعتذر وإن رأى ا ثوبه فإنه يتوب من غيبة، أو يست. كان فاسداً

من اغتاب فقد خرق، : بالْباطل، وتاب من تبعته، ومل يتحلل من صاحب الظالمة، ويف هذا جاء يف املثل
  .ومن تاب فقد رفأ

  اإلبريق

.  األسرارورمبا دلّ على الغالم املطّلع على. تدل رؤيته يف املنام على التوبة للعاصي، والولد الذكر للحامل

ورمبا دلّ اإلبريق على السيف . ومجعه األباريق وهو يدل على األعمال الصاحلة اليت تؤدي لدخول اجلنة
كما يدل اإلبريق على . فإن ارتفعت قيمته يف املنام دلّ ذلك على ارتفاع قدر من دلّ عليه. ألنه من أمسائه

  .واينوكذلك احلكم على ما يشبهه من األ. الضحك والقهقهة واللعب

  إبليس

    

لو نام لوجدنا : يا أبا سعيد، هل ينام إبليس فتبسم وقال: قال رجل للحسن. يدل يف املنام على السهو
ورؤية إبليس يف املنام تدل على العاِلم املبتِاع، أو ترك الصالة، واالختالس واكتساب . راحة كربى

 واحلسد والفرقة بني الزوجني، قياساً على كما تدل رؤيته على املكر واخلديعة والسحر. الذنوب واآلثام
قصته مع أدم عليه السالم، ورمبا دلّت رؤيته على االرتداد عن الدين ألنه كان عابداً هللا تعاىل، فعاد 

: مثّ هو يف التأويل دال على الَمِلك الكافر، اهز للجنود واخليل، قال اللّه تعاىل. مبخالفته مطروداً مبعداً

فإن رأى اإلنسان أنه صار إبليساً أصيب يف بصره، أو ارتد عن دينه، . " خبيلك ورجلكوأجلب عليهم"
أو عاش مبعداً ومات مكمداً، ورزق نسالً وماالً، وانتصر على أعدائه مبكر وخداع، وإن كان أهالً 
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كر مباكر ومن رأى كأنه قتل إبليسا فإنه مي. للملْك ملَك، وكان يأمر باملنكر، وينهى عن املعروف
  .وخداع، فإن كان صاحلاً عفيفاً فإنه يقنط من أمر اللّه تعاىل

  األبنوس

  .هو يف املنام امرأة هندية موسرة، أو رجل قوي موسر

  األترج

ورمبا دلّت على الرجل املؤمن أو قارئ القرآن . تدل األترجة يف املنام على املرأة املباركة ذات األوالد
الواحدة منها تدل على الولد، : وقيل. والعمل والثناء اجلميل أو األلفة واحملبةكما تدل على العلم . الكرمي

. إا تدل على النفاق، وإن ظاهرها خمالف لباطنها: والكثري منها شيء طيب، ومنهم من كرهها وقال

واألترجة اخلضراء تدل على خصب السنة وصحة جسم الرائي إذا قطفها، واألترجة الصفراء خصب 
األترجة امرأة أعجمية شريفة غنية، فإن رأى كأنه قطعها نصفني رزق منها بنتاً : وقيل. ع مرضالسنة م

فإن رأت امرأة كأن على رأسها إكليالً من األترج تزوجها رجل حسن الذكر . وابناً يكثر مرضهما
ترجة فإا فإن رأى رجالً كأن امرأة أعطته أ. والدين، فإن رأت يف حجرها أترجة ولدت ابناً مباركاً

وإذا أكل اإلنسان أترجة . وإذا رمى رجل أترجة لرجل أخر دلّ ذلك على طلب املصاهرة. ستلد له ابناً
  .وكانت حلوة دلّ على مال جمموع، وإن كانت حامضة، دلّ ذلك على مرض يسري

  األتون

واألتون شيء عظيم . هو يف املنام يدل على نائب امللك الذي تجىب إليه األموال، وهو الذي يتصرف فيها
  .على كل حال، فمن رأى أنه يبين أتوناً فإنه ينال والية وسلطاناً

  آثار الديار

ورمبا دلّت على السنني أو عدد األيام مبن كان مهاجراْ من . تدل اآلثار يف املنام على الذكريات واملواعظ
  .وجتديد اآلثار يدل على األمر باملعروف والنهي عن املنكر. أهل بلده

  اإلجارة
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ورمبا دلّت . تأجري اإلنسان يف املنام الشيء من أمالكه يدل على األمن من اخلوف والتخلص من الشدائد
  .واملستأجر يف املنام رجل خيدع صاحب اإلجارة ويتركه يف هلكة. اإلجارة على الزواج

  اإلجاص

 وإن رأى مريض أنه .ولكنه يف غري وقته مرض أوهم. اإلجاص يف وقته رزق، أو غائب حضر أو حيضر
  .يأكل أجاصاً فإنه يربأ

  اآلجام

وفيهم وغل، وإن أصل الوغل هو الشجر الكثيف امللتف، والصياد . هم يف املنام رجال ال ينتفع بصحبتهم
فإن كانت األمجة ملكاً لغريه فإنه يقاتل أقواماً هذه . خيتفي فيها، فريمي من حيث ال يعلم الطري مكانه

  .مصنعتهم فيظفر 

  األجر

  .هو يف املنام رجل جليل لكنه منافق، ورمبا كان من نسل اوس

  االحتقان

وإن . إذا كان احتقان اإلنسان يف املنام مبا ينبغي استعماله حسب العادة دلّ ذلك على شيء كاسد فيه
ه من قرب، أو احتقن مبا ال ينبغي استعماله، أو حقنه من ليس له بذلك عادة، كأن بت داره، أو نبش ميت

أكره على إخراج ما عند، من الودائع، أو رأى أنه حيتقن من داء جيده من نفسه فإنه يرجع إىل أمٍر له فيه 
  .وإن احتقن من غري داء جيد من نفسه فرمبا دلّ ذلك على غضب شديد يبتلى به. صالح يف دينه

  اإلحرام

    

وإن كان . لّ ذلك على زواج األعزب وطالق املتزوجإذا أحرم اإلنسان يف املنام يف احلج أو يف العمرة د
أو . وإن كان من أهل الشر جترد لطلب احلرام، خاصة إذا كانت الرؤيا يف غري زمن احلج. مريضاً مات

وإذا قتل يف منامه وهو حمرم صيداً من النعم غرم مثله يف . كان مع إحرامه مسود الوجه أو ظاهر العورة
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ومن رأى أنه . ام نعامة غرم يف اليقظة بدنه، وغرم يف محار الوحش بقرة، وهكذافإن قتل يف املن. اليقظة
  .أحرم هو وزوجته فإنه يطلُقها

  األخ

قد يرى اإلنسان يف املنام أخا أو جده أو عمه أو خاله أو من له نصيب يف املرياث، فكل ذلك يدل عمل 
  .كذلكورمبا دلّ بعضهم على بعض . املشاركة أو املساعد ة يف املال

  إدريس عليه السالم

ومن رأى . من رآه يف املنام أكرمه اللّه بالورع، وختم له باخلري، وصار جمتهدا يف العبادة بصرياً حليما عاملا
  .يف منامه أنه أصبح إدريس عليه السالم كثر علمه، أو تقرب من األكابر، ونال املنازل العالية

  أدم عليه السالم

ومن رأى أنه . ورمبا دلّت رؤيته على الوالد أو السلطان.  أذنب فيتوب منهمن رأى يف املنام وكان قد
ومن رأى آدم عليه السالم على . يقتل أدم عليه السالم فإنه يغدر بالسلطان، أو يعق والديه، أو أستاذه
لسالم اغتر من رأى لدم عليه ا: وقيل. هيئة معينة نال والية إن كان أهالً هلا، فإن رأى أنه كلُمه نال علماً

بقول بعض أعدائه، مث فرج اللّه تعاىل عنه بعد مدة، فإن رأى متغري اللون أو احلال، دلّ ذلك على االنتقال 
ومن صار آدم عليه السالم أو صاحبه فإن كان أهالً . من مكان إىل مكان، مث العودة إىل املكان األول
ورمبا دلّت رؤية . نال علماً ال جياريه أحد من الناسأو . للرئاسة ناهلا، وإن كان عاملاً انتفع الناس بعلمه

آدم عليه السالم على احلج واالجتماع األحباب، أو على كثرة النسل، أو على املكيدة واحليلة، وعلى 
ورمبا دلّت رؤيته . معاشرة من يصنع السموم، أو يرتزق من استحضار الشياطني ويتكلم على ألسنتهم

ء، أو على تنكيد الرائي من حيث املأكول، أو على السفر البعيد، أو على على اللباس اخلشن أو البكا
  .ومن رأى أدم عليه السالم يف حال حسن كان ذلك خرياً كبرياً عليه. اخلدم والسجود للملوك

  األذى

إن إماطة األذى عن الطريق يف املنام تدل على الغرية يف الدين، أو اليقظة على األزواج واألوالد، أو 
ورمبا دلّ ذلك على املنصب واألمر والنهي والتولية . فظ يف الكالم، أو غفران الذنوب واآلثامالتح

والعزل، فإن وضع اإلنسان يف الطريق شوكاً أو حجارة أو ما يتأذى الناس منه دلّ ذلك على الفحش يف 
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 دلّ ذلك على جوره فإن كان حاكماً. الكالم، أو األذى باللسان واليد، ورمبا أصبح فيما بعد قاطع طريق
  .وظلمه، وتكليفه الناس ما ال يطيقون من حادث حيدث أو نائب ينصبه لتولية مظامل الناس

  األذان

األذان يف املنام يدل على احلج إذا كان األذان يف أشهر احلج، ورمبا دلّ على النميمة مبا يثري احلركة 
 علو الدرجة واملنصب اجلليل والرفعة والكلمة واالنتقال واالستعداد للحرب، ورمبا دلّ على السرقة، أو

وإن أذن إىل غري القبلة، أو أذن بغري . ورمبا دلّ على األخبار الصحيحة. املسموعة، والزوجة لألعزب
ورمبا دلّ ذلك على الباع واخلوارج . العربية، أو كان مع ذلك أسود الوجه، رمبا أخربنا بالكذب والنميمة

و الداعي إىل اخلري، والسمسار، أو عاقد الزجيات، أو رسول امللك أو حاجبه، أو واملؤذن ه. يف ذلك البلد
املنادي يف اجليش، وإن أذنت املرأة يف املنام يف مئذنة اجلامع ظهرت يف البلد بدعة عظيمة، وإن أذن 

 يؤذن على ومن رأى أنه. الصبيان الصغار استوىل اجلاهلون على اُمللُك، خاصة إذا كان األذان يف غري وقته
منارة وكان أهالً للوالية نال والية بقدر ما بلغ صوته وانتهى إليه، وإن مل يكن أهالً للوالية كثر أعداؤه، 

  .وأصبح رئيساً عليهم، وإن كان تاجراً ربح يف جتارته

    

ن وم. وقد يدل األذان على الدعاء والرب والطاعة وفعل اخلري، أو على األمن والنجاة من كيد الشيطان
رأى أنه يؤذن يف بئر، فإن كان يف بالد الكفر دعا الناس إىل منهاج الدين، وإن كان يف بالد املسلمني فإنه 

ومن رأى أنه يؤذن وكان من املسلمني فإنه يأمر . جاسوس، ورمبا كان صاحب بدعة يدعو الناس إليها
رأى أنه يؤذن على سطح جاره ومن . ومن رأى أنه يؤذن وال جييبه أحد فإنه من قوم ظاملني. باملعروف

ومن رأى أنه يؤذن فوق سطح الكعبة فإنه مبتدع أو يسب أصحاب النيب صلى . فإنه خيون جاره يف امرأته
ومن رأى أنه يؤذن مضطجعاً فإن امرأته تستغيب الناس وتؤذي الناس بلساا، وإن كان . اللّه عليه وسلّم

  . جاسوس اللصوصومن رأى أنه يؤذن يف السوق فهو. عازباً تزوج

واألذان يف األزقة واألسواق يدل على . ومن رأى أنه يؤذن على باب السلطان فإنه يشهد شهادة حق
. وقد يدل األذان أيضاً على مفارقة الشريك. حياة طيبة ومن رأى أنه يؤذن يف قافلة فإنه يتهم يف سرقة

 ومن رأى أنه يؤذن يف احلمام فإنه .ومن رأى أنه يؤذن يف مكان متهدم عمر املكان وكثر الناس فيه
واألذان أو رفع الصوت بذكر اللّه تعاىل دال على التقرب من األكابر، خاصة إذا كان . يصاب حبمى

أما إن بدل األذان، أو كان يعبث فيه، أو يغري يف ذكر اللّه . األذان بصوت مجيل، والناس ينصتون له
ومن رأى أنه يؤذن على قوم . تهتار رديء ونكدتعاىل، أو كان مكشوف العورة دلّ ذلك على اس
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وقد يكون األذان . ورمبا دلّ األذان على التفقه يف الدين. جمتمعني فإنه يدعو أقواماً إىل حق وهم ظاملون
ومن . ومن رأى أنه يؤذن وال حيفظ التكبري والتهليل فإنه يشمت بعدوه. دعاء إىل أمر من ِقبل السلطان

ومن رأى أنه أذن مرة أو . اء وقد أجابه الناس فإنه يدعو الناس إىل خري فيجيبونهرأى أنه يؤذن يف السم
ومن رأى أنه يؤذن على تل . مرتني، وأقام وصلّى فرضاً من فروض الصالة رزقه اللّه تعاىل حجا وعمرة

، فإن أصابته والية من رجل أعجمي، وإن مل يكن أهالً للوالية فإنه يصيب جتارة راحبة أو حرفة عزيرة
رأى أنه أنقص من األذان أو زاد عليه، أو غري ألفاظه فإن الناس يظلمونه بقدر الزيادة والنقصان ومن رأى 

ومن رأى صبياً . وإن أذَن فوق بيت فيموت أهله. كأنه يؤذن على حائط فإنه يدعو رجاالً إىل الصلح
. يل اللهو واللعب سلبه اللّه عقلهومن رأى كأنه يؤذن يف سب. يؤذن فإنه براءة لوالديه من كذب وتان

ومن أذَن على مزبلة فإنه يدعو . ومن مسع أذاناً يف السوق دلّ ذلك على موت رجل من أهل السوق
  .إنساناً أمحق إىل الصلح وال يقبل األمحق ذلك منه

  األذن

    

لى العلم والعقل األذن هي حمل الوعي، فتدل يف املنام على الولد واملال واملنصب، ورمبا دلّت األذن ع
وتدل األذن على السمع، فمن رأى أن مسعه . والدين وامللك واألهل والعشرية الذين يتجمل م اإلنسان

قد كبر أو حتسن، أو أن النور خارج منه أو داخل إليه، دلّ ذَلك على هدايته وطاعته هللا تعاىل وقبول 
 تنبعث منه، دلّ ذلك على ضالله عن احلق، والوقوف وإن رآه يف املنام صغرياً، أو أن رائحة رديئة. أمره

ورمبا دلّت األذن الزائدة على اإلذن . وقطع األذن دليل على الفساد. عندما ما يوجب املقت من اللّه تعاىل
وكثرة اآلذان تدل على فنون العلوم، أو . لإلنسان فيما يرومه، فإن كانت أذناً حسنة كان ما يرومه خرياً

ورمبا دلّت األذن على ما يعلُق فيها من املصوغات، فإن صارت أذنه أذن . لى حالة واحدةأنه ال يثبت ع
فإن رأى أنه جيعل إصبعيه يف إذنيه دلّ . إحدى احليوانات زال عنه منصبه، ونقصت حرمته، وتبلد ذهنه

ذنيه دلّ ذلك ذلك على موته مبتدعاً، وإن كان الرائي على بدعة وضالله، مثّ رأى أنه جيعل إصبعيه يف أ
: وقيل. وأذن امللك هي جاسوسه. على موته، وتصميمه على ترك ما هو مرتكبه، أو أنه يصري مؤذناً

ومن رأى أنه . األذن امرأة الرجل أو ابنته أو غريها، وإن رأى أنه نقص منها شيء فإنه حدث حيدث
. نه أصم فإنه فساد يف دينهومن رأى أ. صحيح السمع فهو دليل على فهمه وعلمه وصحته وديانته ويقينه

ومن رأى أن أذنه مقطوعة فإن إنساناً خيدع امرأته أو ابنته، . ومن رأى أن له نصف أذن فإن امرأته متوت
ومن رأى أنه يأكل من وسخ أذنيه . فإن عادت األذن صحيحة كما كانت فإما تتوبان وينصلح أمرمها
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فإن رأى كأن يف أذنيه .  له أذناً واحدة فإنه ميوت قريباًومن رأى أن. فإنه يعاشر الغلمان معاشرة األزواج
األذن هي الدين، فمن رأى أنه حشا أذنيه شيئاً دلّت : خامتاً معلقاً فإنه يزوج ابنته وستلد له ابنا، وقيل

إذا رأى اإلنسان أن له : وقيل. رؤياه على الكفر، ومن رأى أذاناً كثرية فإنه معرض عن احلق وال يقبله
ومن رأى كأن يف . مجيلة متشاكلة مسع أخباراً سارة، وإذ مل تكن متشاكلة مجيلة مسع أخباراً سيئةأذانا 

من رأى أن له أذاناً كثرية فذلك حممود ملن أراد أن يكون له إنسان يطيعه : وقيل. أذنيه عينني فإنه يعمى
ر حسنة تأتيهم إذا كانت األذان كاملرأة واألوالد واملماليك، وأما بالنسبة لألغنياء فإا تدل على أخبا

وأما املماليك وأصحاب اخلصومات املدعى عليهم فإا تدل على أن . مجيلة، وإال فإا أخبار ذميمة
  .عبوديته تدوم، ويسمح ويطيع، وتدل للمدعي إن احلكم يلزمه

  األرجوان

  .خطاب وأقرباء كثريونهو يف املنام امرأة عفيفة، فمن التقط زهره حصل على امرأة غنية مجيلة، هلا 

  األرجحة

  .من رأى يف منامه أنه يتأرجح فيها، فإنه اعتقاده دينه فاسد

  األرز

  .هو يف املنام مال فيه تعب وشغب وهم، وإن كان األرز مطبوخاً دلّ ذلك على الربح

  األرض

    

نام دالة على فرؤية أرض احملشر يف امل: هلا يف املنام تأويالت كثرية، وكل أرض على حسبها وجوهرها
ورمبا دلّت على الزوجة العظيمة . حفظ األسرار، والغىن بعد االفتقار، واألمن من اخلوف، وصدق الوعد

وكذلك إن رأى اإلنسان احلوت أو الثور . البكر اجلميلة، أو املنصب العظيم كل وعلى اهلدى والتوبة
 وأرض الدار عمارة عما يبسط فيها من .احلامل لألرض دلّ ذلك على أن امللك خيلع نفسه أو خيلع نائبه

حصري وبساط وغري ذلك، أو على من يقوم بنظافتها، أو من جيتمع عليها من أهل وعشرية فيما شوهد 
وأما أرض الفالحة فإا دالة على زرعها وخصبها . فيها من صالح أو فساد عاد على من دلّت عليه

من نبات معتاد أو رائحة طيبة أو زهر أو سهل أو وأدوات حرثها ودرسها وفالحتها، فما حصل فيها 
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وأما أرض احلارة فإا تدل على األسفار للتجار وأرباب املعايش . علو أو خشونة عاد إىل من ذكرناه
كاملكارية واجلمالني وأشباههم فزوال عقباا وقلع حجارا وبيان طرقها واستقامتها يف املنام دليل . عليها

وأما األرض املعروفة فإا دالة على احلاكم . ر عليها، وتسهيل أمورهم وزوال مههمعلى الربح لْلمساف
عليها بإجيار أو إرث أو قطاع أو حفر، فما حصل فيها من طول وقصر على احلد احملدود عاد ذلك على 

الشريك وأما األرض اهولة فإا داله على األم والوالد والزوج والزوجة و. احلاكم عليها ممن ذكرناه
واألمني والوارثة، وعلى ما ميلك من دار أو دابة أو أمة، وعلى ما يجلَس عليه من فراش أو غريه، وتدل 

وتدل األرض على . واألرض امرأة منّامة ال تكتم سراً. األرض على دور الزناة والفاسقني واللهو واللعب
اآلخرة، ورمبا دلّت األرض والسماء على اجلدل أو العلم أو الفصاحة، كما تدل على الدنيا والسماء على 

فإن رأى أن األرض تشققت دلّ ذلك على . الضرتني اللتني ال يستطيع أحد أن جيمع بينهما غري اللّه تعاىل
وطول األرض ومدها عن . إظهار احملرمات واملنكرات، ورمبا دلّ تشققّها على جودا بالنمو والربكة

فإن رأى أنه ملك أرضاً . دة احلامل، وامتدادها عن عادا رزقعادا دليل على خالص السجني، ووال
ورمبا دلّت األرض على ملك لدى . مرداء تزوج امرأة فقرية أو عقيماً وإن املرداء هي اخلالية من النبات

فإن رأى أنه ملك أرضاً . السلطان أو املوت واحلياة والرزق، وعلى من يعمل عليها من صاحل وسيء
عزب، ورزق ولداً، أو شارك شريكاً أو ائتمن إنساناً على ماله وسره، أو ورث وراثة أو تزوج إن كان أ

وإن كانت األرض فسيحة حسنة املنظر كان عمله عليها . استأجر داراً أو اشتراها أو اشترى دابة أو أمة
ه األرض أو مسع فإن حدثت. صاحلاً، وإن كان عليها جيف أو رمم بالية أو أقذار كان ما عمله شيئاً جيداً

فإن رأى أن األرض زلزلت به رمبا دلّت . منها كالماً ال يفهمه دلّ على الشدة واألراجيف وهتك األستار
فإن رأى أن األرض قد خسفت مبن عليها دلّ ذلك على التيه والعجب والغفلة . على وضع احلامل جنينها

غ عمله، أو طالق زوجته، أو ذهاب فإن طويت األرض من حتته دلّ على فرا. عن طاعة اللّه تعاىل
فإن استحالت األرض إىل حفر أو حديد أو حجر رمبا تعذر محل زوجته، أو انتقاله إىل صنعة غري . منصبه

وإن محل . فإن رأى يف املنام أنه صار أرضاً ارتفع قدره عند الناس. صنعته، ورمبا رزق ماالً من كسبه
م غريه يف أرضه، أو على أنه يصري جباراً ينقل األرض على األرض ومل جيد هلا ثقالً دلّ ذلك على ظل

وإن رأى أن األرض انشقت . فإن أكل األرض فإنه ينال فائدة من سعيه على األرض أو زرعه إياها. كتفه
ومن رأى أنه يف أرض واسعة مستوية ال يعرفها، وهي . وابتلعته دلّ ذلك على اخلجل ورمبا سافر وسجن

. ومن رأى أنه جيلس على األرض فإنه يتمكن منها ويعلو عليها.  يسافر سفراً عاجالًتشبه الصحراء، فإنه

ومن رأى أنه يأكل من األرض فإنه . ومن رأى أنه يضرب األرض بيده أو بشيء فإنه يسافر للتجارة
ومن رأى أنه خرج من أرض جمدبة إىل أرض خصبة فإنه ينتقل من بدعة . يصيب ماالً بقدر ما أكل منها

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  11  

وإن رأى الراغب يف السفر أنه . وإن خرج من أرض خصبة إىل أرض جمدبة فإنه بضد ذلك.  سنةإىل
خيرج من أرض إىل أرض فإنه يسافر، ويكون حاله يف سفره على قدر تلك األرض، من سعة أو ضيق، أو 

 ومن رأى أنه. وإن كانت عنده جارية باعها، أو امرأة طلقها أو تزوج أخرى عليها. خصب أو جدب

    ومن رأى أنه انزلق . باع أرضاً وخرج منها إىل غريها، فإن كان مريضاً مات، وإن كان غنياً افتقر

ومن رأى . على األرض أو أنه ينفض يده من التراب فإنه يفتقر، وإن كان مريضاً مات وصار إىل التراب
ومن .  ذلك السفرأنه يغيب يف األرض ومل يرى هناك حفرة، فإن ذلك سفر يف طلب الدنيا، ميوت يف

ومن رأى أنه ينتقل من أرض إىل أرض ذاهباً وعائداً طاف . رأى أن األرض طويت له فإنه ميوت سريعاً
. ومن رأى األرض ابتلعته وخسفت به فإن كان شريراً فإن ذلك عقوبة ترتل به. على امرأته أو جاريته

ومن رأى أن األرض تزلزلت وأصاا . اًومن رأى أن األرض ابتلعته من غري خسف فإنه يسافر سفراً بعيد
. خسف فإن ذلك بالء يرتل بتلك األرض من سلطاا أو أن ذلك برد أو حر أو قحط أو خوف شديد

ومن رأى أن األرض انشقت وخرجت منها دابة تكلم الناس فإنه يرى شيئاً يتعجب منه، ورمبا دلّ ذلك 
واألرض تدل على الدنيا على . ر للناس ليعتربواعلى قرب أجله، ورمبا كان ذلك آية عظيمة عامة تظه

وتدل األرض املعروفة على املدينة اليت هو فيها وعلى أهلها . قدر اتساعها وكربها وضيقها وصغرها
وإن رأى كأن األرض انشقت فخرج منها شاب ظهر بني أهلها عداوة، فإن خرج شيخ سعدوا . وسكاا

ا شيء، ومل يدخل فيها شيء حدث يف األرض حادث شرير، ونالوا خصباً، وإن انشقت ومل خيرج منه
فإن خرج منها سبع دلّ على ظهور سلطان ظامل، فإن خرجت منها حية فهي عذاب مستمر يف تلك 
الناحية، فإن انشقت األرض بالنبات نال أهلها خصباً، فإن رأى أنه حيفر األرض ويأكل منها نال ماالً 

. إن طي األرض ملن أصابه مرياث: وقيل.  األرض بيده نال ملكاًومن توىل طي. مبكر وإن احلفر مكر

ومن كلمته األرض باخلري نال خرياً يف الدنيا والدين، ومن كلمته األرض . وضيق األرض ضيق املعيشة
فإن رأى أرضاً طويت على الناس فيقع هناك موت، أو . بكالم فيه توبيخ فليتق اللّه تعاىل فإنه مال حرام

  .يه أقوام بقدر الذي طويت عليه، أو يناهلم ضيق أو قحط أو شدةقتال مبوت ف

  األرضة

ومن رأى يف كيسه أو عصاه أرضة فإن ذلك . رؤيتها يف املنام تدل على املنازعة يف العلم وطلب اجلدال
  .يدل على موته

  إرعاد
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ريض وحدة مزاجه ورمبا دلّ ذلك على شفاء امل. يدل يف املنام على اإلرعاد من مرض أو هم أو ِكبر
  .إذا اجتهد وقام يف األمر: أرعد فالن: وظهور قوته، يقال

  إرميا عليه السالم

  .من رآه يف املنام دلّت رؤياه على احلريق يف تلك البلدة، أو يف داره أو كورته

  األرنب

    

: وقيل. فإن ذحبها فهي زوجة غري باقية. ومن أخذ األرنب تزوج املرأة. هو يف املنام يدل على امرأة

. األرنب امرأة سيئة، فمن رأى أنه أصاب أرنباً فإنه يصيب امرأة: وقيل. األرنب يدل على رجل جبان

ومن رأى أنه أصاب من . ومن رأى أنه أصاب من حلم األرنب أو جلده فهناك خري قليل يصيبه من امرأة
  .ولد األرنب فإنه يصيبه هم أو مصيبة أو نصب

  اإلزار

فإن رأت امرأة أن هلا إزاراً أمحر مصقوالً فإا تتهم بريبة، فإن خرجت من دارها .  حرةهو يف املنام امرأة
. فإن رأت برجلها مع ذلك خفاً فإا تتهم بريبة تبقى فيها. وهي ترتدي اإلزار فإن تلك الريبة تشيع منها

  .وإزار املرأة يدل على زواجها

  األزادارخت أو األزدرخت

  . رجل حسن املعاشرة، حسن الثناء حلسن زهرهتدل رؤيته يف املنام على

  أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلّم

ورمبا دلّت . تدل رؤيتهن يف املنام على األمهات، كما تدل على اخلري والربكة واألوالد وأكثرهم البنات
رضي واملرأة إذا رأت عائشة . رؤيتهن على األنكاد واليمني بسبب إظهار سر أو كتمانه، وعلى القذف

اللّه عنها يف املنام نالت مرتلة عالية وشهرة صاحلة وحظوة عند اآلباء واألزواج، وإن رأت حفصة رضي 
اللّه عنها دلّت رؤيتها على املكر، وإن رأت خدجية رضي اللّه عنها دلّت على السعادة والذرية الصاحلة، 

وسلّم على فقدان األزواج واآلباء وتدل رؤية فاطمة رضي اللّه عنها بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه 
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واألمهات، وأما رؤية احلسن واحلسني رضي اللّه عنهما فإا دالة على الفتنة وحصول الشهادة، ورمبا 
ومن رأى من الرجال . دلّت على كثرة األزواج واألوالد واألسفار والتغرب وعلى أن الرائي ميوت شهيداً

وإذا رأت املرأة أحداً منهن . سلّم وكان أعزب تزوج امرأة صاحلةأحداً من أزواج النيب صلى اللّه عليه و
  .دلّت رؤيتها على بعل صاحل يكفيها

  اآلس

تدل رؤيته يف املنام بالنسبة للمريض على الصحة واعتدال القوام وستر الوجه بالشعر، أو ستر اجلسم 
ف بالعهود، فمن رأى على هو رجل وا: وقيل. بالكسوة، ورمبا دلّ على قطع اإلياس مبا يرجو حتصيله

ومن رآه يف داره .  فهو زوج يدوم بقاؤه، أو امرأة باقية- رجالً كان أو امرأة -رأسه إكليالً من آس 
واآلس ود باق، وعمارة باقية، . فإن رأى أنه يغرس آساً فإنه يصرف أموره بالتدبري والنظام. فهو خري باق
  .وقد يدل اآلس على املال. ووالية باقية

  اق السمعاستر

ومن رأى كأنه يستمع . هو يف املنام كذب ومنيمة، ورمبا يصري مسترق السمع مكروهاً من جهة السلطان
وإن رأى كأنه يستمع على إنسان . على إنسان فإن كان تاجراً استقال من عقد بيع، وإن كان والياً عزل

فإن رأى . ا فإنه ينال بشارةومن رأى كأنه يسمع أقاويل ويتبع أحسنه. فإنه يريد هتك سره وفضيحته
  .كأنه يسمع ويتظاهر بأنه ال يسمع فإنه يكذب ويتعود ذلك

  االستسقاء

  .إذا رأى اإلنسان هذا املرض يف املنام دلّ ذلك على املهانة والذل

  االستعاذة

ه وغىن من من رأى أنه يكثر االستعاذة باهللا تعاىل من الشيطان فإنه يرزق علماً نافعاً وهدى وأمناَ من عدو
ورمبا دلّت االستعاذة على األمن . احلالل وإن كان مريضاً شفي من مرضه خاصة إن كان يصرع اجلان

  .من الشريك اخلائن، والطهارة من النجس، واإلسالم بعد الكفر

  اإلستغفار
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ورمبا . ومن استغفر من غري صالة دلّ ذلك على الزيادة يف العمر. يدل اإلستغفار يف املنام على سعة الرزق
ومن رأى أنه يستغفر اللّه فإن اللّه يغفر له ويرزقه ماالً وأوالداً . دلّ اإلستغفار على النصر ودفع الباليا

: فإن رأت امرأة من يقول هلا. فإن رأى أنه سكت عن اإلستغفار فإنه منافق. وخدماً وجناناً الاراً

فإن رأى كأنه فرغ من .  رزق ماالً حالالً وولداًومن رأى كأنه يستغفر اللّه تعاىل. استغفري، فإا تزين
الصالة مث استغفر اللّه تعاىل ووجهه إىل القبلة فإن دعائه يستجاب، وإن كان إىل غري القبلة يذنب ذنبا 

  .ويتوب عنه

  استلقاء اإلنسان

استلقى ومن رأى أنه . من رأى أنه مستلق على قفاه قوي أمره، وأقبلت دنياه، أو صارت الدنيا حتت يده
  .على قفاه وكان فمه مفتوحاً فخرجت منه أرغفة فإن تدبريه ينقص، ودولته تزول، ويفوز غريه بأمره

  إسحاق عليه السالم

    

رؤيته يف املنام دالة على اهلم والنكد، إال أن يكون له ولد عقه، فإنه يرجع إىل طاعته، ورمبا دلّت رؤيته 
رأى اسحق عليه السالم أصابته شدة من بعض الكرباء من : وقيل. على البشارة واألمن من اخلوف

واألقرباء، مث يفرج اللّه عنه، ويرزقه عزاً وشرفاً، ويكثر امللوك والرؤساء الصاحلون من نسله، هذا إذا رآه 
على مجاله وكمال حاله، فإن رآه متغري احلال ذهب بصره، ورمبا دلّت رؤيته على اخلروج من هم إىل 

ومن رأى أنه حتول إىل صورة . سعة ومن معصية إىل طاعة، ومن عقوق إىل صلةفرج، ومن ضيق إىل 
  .إسحاق عليه السالم ولبس ثوبه فإنه يشرف على املوت، مث ينجو منه

  األسد

. ورمبا دلّ على املوت ألنه يقتنص األرواح. هو يف املنام سلطان شديد ظامل غاشم جماهر متسلط جلرأته

وتدل رؤية األسد على . واللبوة امرأة شريرة عسوفة عزيزة الولد.  املريضورمبا دلّت رؤيته على عافية
ومن رأى األسد من . األسد يف املنام عدو مسلط: وقيل. اجلهل واخليالء والعجب والعنت والتيه والدالل

ن ومن رأى األسد قد قرب منه ناله هم م. حيث ال يراه فإن الرائي ينجو مما خياف وينال احلكمة والعلم
ومن رأى األسد قد صرعه ومل يقتله فإنه يصاب حبمى دائمة وإن السبع ال تفارقه . سلطان، مث ينجو منه

ومن رأى أنه يصارع األسد مرض ألنه املرض يتلف . احلمى، أو أنه يسجن وإن احلمى سجن هللا تعاىل
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 عظمه أو شعره نال ماالً ومن رأى أنه أخذ شيئاً من حلم األسد أو. اللحم، ومن صارع األسد تلف حلمه
ومن ركب السبع وهو خيافه تعرض ملصيبة ال يستطيع التصرف جتاهها، وإن . من سلطان أو عدو مسلط

ومن رأى السبع . ومن رأى أنه ضاجع األسد وهو ال خيافه أمن من مرض. كان ال خياف فهو عدو يقهره
ومن رأى . ض دلّ على خوف من السلطانوإن مل يكن فيها مري. دخل إىل دار وفيها مريض فإنه ميوت

ومن رأى أنه عاين األسد ورآه عنده دون أن . أنه يتخوف من أسد ومل يعاينه فإنه أمن له من عدوه
  .خيالطه فيصيبه فزع من سلطان، وال يضره ذلك، ورمبا دلّت رؤية ذلك على املوت وقرب األجل

ومن رأى األسد قد نابه منه شيء فإنه يناله من . ومن رأى األسد يف بيته فيصيب سلطاناً وحياة طويلة
ومن رأى أنه يتزوج لبوة فإنه . ومن رأى أنه قاتل أسداً فإنه يقاتل عدواً مسلطاً. عدو مسلط بقدر ذلك

ومن رأى أنه يأكل حلم . ينجو من شدائد كثرية، ويظفر بعدوه، ويعلو أمره، ويكون ذا صيت بني الناس
ومن رأى أنه أكل رأس األسد فإنه يصيب سلطاناً .  سلطان، أو يظفر بعدوهأسد فإنه يصيبه مال وغىن من

عظيماً وماالً كثرياً، ومن رأى أنه يأكل شيئاً من أعضاء األسد فإنه يصيب مال عدو مسلط بقدر ذلك 
. فمن رأى أنه أصاب من جلد أسد أو من شعره فإنه يصبب مال عدو مسلط ورمبا كان مرياثا. العضو

 على احملارب أو الْلُص املختلس أو العامل اجلائر، أو رئيس الشرطة أو الطالب، وأما دخول واألسد يدل
األسد املدينة فإنه طاعون أو شدة أو سلطان جبار أو عدو يدخل عليهم، إال أن يدخل يف اجلامع ويرتفع 

من رأى كأنه : وقيل. وجرو األسد ولد. على املنرب فإنه سلطان جيور على الناس، ويناهلم منه بالء وخمافة
  .اللبوة ابنة ملك: وقيل. ومن حتول أسداً صار ظاملاً على قدر حاله. قتل أسداً جنا من األحزان كلها

  أسر اإلنسان

وقد يدل على احتباس البول أو على االطالع على . يدل أسر اإلنسان يف املنام على اخلري والْرزق
ومن رأى يف منامه أنه أسري فال خري فيه على كل حال، . منهاألسرار، وإن كان قد فقد شيئاً رزق خرياً 

  .ويصيبه هم شديد

  إسراع اإلنسان

ورمبا دلّ اإلسراع يف . وهو يدل على إبطاء احلركات، إال أن يكون املسرع مريضاً فإنه يدل على موته
إىل اخلري، وإن انتهى إسراعه املنام على اإلسراع يف األعمال الصاحلة واملبادرة إليها، هذا إذا انتهى إسراعه 

  .إىل الشر دلّ على الردة عن اإلسالم، أو اإلقدام على ما يندم عليه

  إسرافيل عليه السالم
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وإن كان يظن أن أهل ذلك . من رآه يف منامه ينفخ يف الصور، وظن أنه مسعه وحده دون غريه فإنه ميوت
ه الرؤيا تدل على بسط العدل بعد انتشار هذ: وقيل. املوضع مسعوا ظَهر يف ذلك املوضع موت ذريع

     ورؤية اسرافيل عليه السالم . الظلم

. دالة على جتهيز اجليش واألسفار واملشقة واخلوف واجلزع والتوعد وقضاء الديون واازاة باألعمال

 احلياة إن نفخته األوىل تدل على الوباء، والثانية تدل على: وقيل. وتدل رؤيته أيضاً على عمران اخلراب
  .واخلالص من الطاعون

  األسطوانة

إذا رأى اإلنسان يف منامه أن األسطوانة من خشب أو طني أو جص فهي قيم الدار، أو خادم الْدار، أو 
  .حامل ثقلُهم ومؤونتهم

  االسكاف

وهناك صانع أحذية الرجال . صانع أحذية النساء، فتدل رؤيته على عاقد الزجيات: أحدها: وهو أنواع
وكذلك صانع الزرابيل وصانع السراميذ تدل رؤيته على الرزق والسعي . ال على اخلدم واألسفارفهو د

يف الكسب والنسل واألوالد واألزواج، وعلى وضع الشيء يف حمله إذا فعل ذلك يف املنام، ورمبا دلّت 
واريث ويتصف واإلسكاف اهول رجل قاسم امل. رؤيته على من جيري اخلري على يديه من الدين والدنيا

واحلذاء خناس اجلواري أي دالّل اجلواري فالنعل يدل . وكذلك الصرم فإن جلود احليوان مواريث. بالعدل
  .على املرأة

  اإلسالم

إسالم اإلنسان يف املنام استقامة يف الْدين، فإن رأى مشرك أنه قد أسلم، ورأى أنه يصلي حنو القبلة، أو 
وإن كان يف دار الشرك فرأى يف منامه أنه حتول إىل دار . اللّه لإلسالمرأى أنه شكَر اللّه تعاىل هداه 

وكل مشرك رأى يف منامه . وإن رأى مسلم كأنه أسلم ثانيا سِلم من اآلفاق. اإلسالم فإنه ميوت عاجال
ومن رأى من املشركني كأنه كان . أو رآه غريه كأنه قي اجلنة، أو أنه حلي أساور من فضة فإنه يسلم

ومن تلفظ . وكذلك إذا رأى سعة صدره، أو رأى نفسه يف سفينة يف حبر فإنه يسلم. تاً فحيي فإنه يسلممي
بالشهادتني من أهل الذمة يف املنام ختلص من شدته، أو اهتدى بعد غيه إن كان خمتاراً، وإن كان مكرها 

دتني راجع أبويه بعد هجره وقع يف حمذور، وإن كان مرتداً يف اليقظة ورأى يف املنام أنه تلفظ بالشها
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إيامها، أو عاد إىل حمل خرج عنه، أو إىل سبب كان يعمله وإن كان مسلماً شهد باحلق أو اشتهر 
  .بالصدق

  االسم

وإن حتول إىل . وسامل بالسالمة. إذا حتول اسم اإلنسان يف املنام إىل غريه فيعبر عنه بالفأل فسعد بالسعاد
ومن رأى أنه يدعى بغري امسه فإن دعي باسم قبيح فإنه يظهر . يبلى بذلكذي عاهة كالعمى والْعرج فإنه 
وإن دعي باسم حسن نال عزاً وشرفاً وكرامة حسب ما يقتضي معىن . به عيب فاحش، أو مرض فادح

  .ذلك االسم

  إسماعيل عليه السالم

على أن إنساناً وعده بوعد ورمبا دلّت رؤيته . من رآه يف املنام فينال فصاحة ورئاسة، ويبين للُه مسجداً
إن من رأى إمساعيل عليه السالم أصابه هم : وقيل. إن من رآه رزق السياسة: وقيل. وهو يف قوله صادق

  .من جهة أبيه، مث يسهل اللّه تعاىل ذلك عليه

  اإلسهال

  .والقبض واالنعصار شح وخبل. هو يف املنام تفريط وتبذير يف املال

  األشنان

إال أن يكون من زفر أو ننت فهو : وقيل. أنه غسل يديه بأشنان فإنه يأس له مما يطلبمن رأى يف منامه 
. إن غسل اليدين باألشنان يدلّ على انقطاع الْصداقة: وقيل. دليل على زوال اهلم والنكد، وقضاء احلاجة

  .إنه توبة من الذنوب: وقيل. إنه جناة من اخلوف: وقيل. ويدل على انقطاع اخلصومة

  بعاإلص

    

. واإلصبع يف التأويل أوالد وأزواج وأباء وأمهات ومال وملك. هي املعينة لإلنسان على دنياه يف صناعته

. فمن رأى أن أصابعه زادت زيادة حسنة دلّ ذلك على الزيادة فيما ذكرناه، ونقصها نقص من دلّت عليه

مهات أو األوالد، أو أن ماله يذهب، أو ورمبا قطعها أو تعطل نفعها يف املنام على تعذر نفع اآلباء أو األ
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ورمبا دلّت األصابع على نواب امللك املختلفني يف . متوت دوابه، أو يتعطل ملكه، أو تكسد صناعته
ومن رأى أنً أصابعه . ومن رأى أنه يعض أنامله يف املنام، فإن كان مريضاً مات. مراتبهم ونفعهم

ورمبا دلّت األصابع على .  أوالده أو أقاربه أو معارفهتقطعت، أو نزلْت ا آفة ضعف يف عساكره أو
الصلوات اخلمس، فاإلام لْلصبح، والسبابة للظهر، والوسطى للعصر، والبنصر للمغرب، واخلنصر 

للعشاء، وقيل الوسطى للُصبح ملا يستحب فيها من التطويل، والْبنصر للظهر، واخلنصر للعصر ألا آخر 
وإن كانت األصابع ماالً كانت . بع صالة كانت األظافر سنتها أو نوافلالنهار، فإن جعلُت األصا

وعقَد األصابع عقْد األموال، . األظافر زكاة، وإن كانت األصابع جنداً كانت األظافر سالحهم وعددهم
ة ورمبا دلّت األصابع على أوالد األخ وإن املنكب أخ واألصابع مبرتل. واألصابع أيام أو شهور أو أعوام

وما حدث يف األصابع من صالح . ومن رأى إنساناً قطع له إصبعاً فإنه يؤذيه يف ماله. األوالد وهي املال
وطول األصابع يدل على زيادة الطمع، فإن رأى . أو فساد فالنسبة إىل املفروض من الصلوات أو إىل األخ

، وإن رأى أن أحد أصابعه انتقل إىل إصبعاً زادت مع أصابعه فهي زيادة يف قرابته أو يف صالته أو يف علمه
ومن رأى أنه شبك أصابعه ببعضها فإنه جيمع يف وقت . موضع أخر فإنه يؤخر الصالة إىل وقت األخرى

تشبيك األصابع من غري : وقيل. واحد صلواته، ورمبا اجتمع أقرباؤه يف أمر يتشاورون عليه ويتعاونون
ركة أو املصاهرة واملعاقدة، ورمبا دلّ ذلك على إبطال إنه يدل على الش: وقيل. عمل ا ضيق اليد

إن أصابع اليد اليمىن هي الصلوات اخلمس، وقصرها يدل على : احلركات واالشتغال عن الصالة، وقيل
التقصري والكسل فيها، وطوهلا يدل على احملافظة على الصلوات، وسقوط واحدة منها يدل على ترك 

ومن رأى كأنه خيرج من . إنسان دلّ ذلك على سوء أدب املعضوضومن رأى كأنه عض بنان . الصالة
وفرقعة األصابع . إامه اللنب احلليب ومن سبابته الدم وهو يشرب منهما فإنه يباشر أم امرأته أو أختها

وإن رأى اإلمام زيادة يف أصابعه دلّ ذلك على زيادة يف طمعه . تدل على وقوع كالم قبيح من أقربائه
وخضاب أصابع الرجال باحلناء دليل على . وأصابع اليد اليسرى أوالد األخ واألخت.  إنصافهوظلمه وقلة

 ا خضبتها فلَمكثرة التسبيح، وخضاب أصابع املرأة باحلناء يدلّ على إحسان زوجها إليها، فإن رأت كأ
  .يثبت اخلضاب فإن زوجها ال يظهر حبها

  أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلّم

    

ورمبا . آهم يف منامه يف الصفات احلسنة كان ذلك دليالً على حسن اعتقاده فيهم وأتباعه لسنتهممن ر
ورمبا دلّت على انتشار العلم واألمر باملعروف . دلّت رؤيتهم على حركات اجلنود وإرسال البعثات
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من العداوة واحلسد، كما تدل رؤيتهم على األلفة واحملبة واألخوة واملساعدة والسالمة . والنهي عن املنكر
فإن كان الرائي فقرياً استغىن ألم . وزوال الغل من الصدور، ألم رضي اللّه عنهم كانوا على ذلك

وإن كان الرائي غنياً آثر اآلخرة على الدنيا وبذل نفسه وماله يف مرضاة . رضي اللّه عنهِم فتحوا الدول
األبنية الشريفة كاملساجد وطهارة النسب والقبائل وقد تدل رؤيتهم رضي اللّه عنهم على . اللّه تعاىل
ويدل إعراضهم عن الرائي أو شتمهم له يف املنام على الوقوع فيما شجر بينهم، وتفضيل . والعشائر

وتدل رؤيتهم . بعضهم على بعض، وبغضهم له، وتدل رؤيتهم على التوبة واإلقالع عما سوى اللّه تعاىل
ورمبا دلّت . كة حسب منازهلم ومقاديرهم املعروفة يف سريهم وطريقتهمرضي اللّه عنهم على اخلري والرب

ومن رأى أنه حِشر مع أصحاب . رؤية كل واحد منهم على ما نزل به وما كان يف أيامه من فتنة أو عدل
ومن رأى أحداً من الصحابة فليتأول . رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم فإنه ممن يطلب االستقامة يف الدين

ومن رأى أحداً . ورمبا كان له من سريته وأفعاله نصيب. ه باالشتقاق مثل سعد وسعيد فإنه يكون سعيدال
منهم حياً، أو أن مجيعهم أحياء، دلّت رؤياه على قوة الدين، ودلت على أن صاحب الرؤيا ينال عزاً 

وإن رآهم يف منامه مراراً . ظفرفإن رأى كأنه صار واحداً منهم تناله شدائد مث يرزق ال. وشرفاً ويعلو أمره
وتدل رؤية . أما األنصار وأبناؤهم وأحفادهم فرؤيتهم يف املنام تدل على التوبة واملغفرة. ضاقت معيشته

املهاجرين على حسن اليقني والثقة باهللا تعاىل، واخلروج عن الدنيا والزهد فيها، والصدق يف القول 
  .والعمل

  األصطرالب

فمن رأى أنه أصاب اصطرالباً فإن يصحب إنساناً . رؤساء، إلنسان متصل بالسلطانهو يف املنام خادم ال
كذلك، وينتفع به على قدر ما رآه يف املنام، ورمبا كان متغرياً ألمر ليست له عزمية صحيحة أو وفاء أو 

  .مروءة

  األضحية

 ورمبا دلّ ذلك على األرزاق .هي يف املنام دليل على الوفاء بالنذر، واخلالص من الشدائد، وسالمة املريض
فإن قرب يف املنام بدنة رمبا أتى إىل اجلمعة يف أول ساعة، وإن قرب بقرة رمبا . والفوائد من قبل املواشي

أتى إىل اجلمعة يف ثاين ساعة، وإن قرب كبشاً رمبا أتى إىل اجلمعة يف ثالث ساعة، وإن قرب يف املنام 
. اعة، وإن قرب يف املنام بيضة رمبا أتى إىل اجلمعة يف خامس ساعةدجاجة رمبا أتى إىل اجلمعة يف رابع س

وأما األضحية فبشارة بالفرج من مجيع اهلموم، وظهور . ورمبا دلّت األضحية على التحكم يف قسمة املال
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 الربكة، فإن كان صاحب الرؤيا امرأة حامالً فإا تلد ابناً صاحلاً، ومن رأى أنه ضحى ببدنة أو بقرة أو

فإن كان صاحب الرؤيا أسريا ختلص من . ومن رأى أنه ضحى وهو عبد فإنه يعتق. كبش، فإن يعتق رقاباً
وإن رآه مدين قُضي دينه، وإن كان فقرياً اغتىن، وإن كان خائفاً أِمن، وإن كان مل حيج فإنه حيج، . األسر

ن رأى كأنه يقسم حلم قربانه بني الناس وم. وإن كان حمارباً انتصر، وإن كان مغموماً فرج اللّه عنه غمه
ومن رأى كأنه سرق شيئاً من القربان فإنه يكذب على اللّه . فإنه خيرج من مهومه، وينال عزاً وشرفاً

أنه ينال : وقال بعضهم. إن املريض إذا رأى أنه يضحي دلّت رؤيته على موته: وقال بعض املعربين. تعاىل
  .الشفاء

  االطالع

يف املنام على شيء مستور عليه رمبا دلّ على العلم الغامض، أو الصنعة اجلليلة إن كان اطالع اإلنسان 
ورمبا دلّ االطالع على سر من أسرار اللّه . املستور من أهل العلم وامليكدة، يعلمها إن كان غري ذلك

  .تعاىل من كرت أو معدن يطلع عليه

  اإلعارة

فإن كان ذلك الشيء حمبوبا فإنه ينال خرياً موفقا ال يدوم، . همن رأى يف املنام أنه استعار شيئاً أو أعار
من استعار من رجل دابة فإن : وقيل. وإن كان مكروها نال كراهة ال تدوم، وإن العارية شيء ال يبقى

  .املعري يتحمل مؤونة املستعري

  االعتكاف

كف يف مسجد انعكف على وإن اعت. إذا اعتكف اإلنسان يف املنام يف كنيسة انعكف على امرأة زانية
  .وإن اعتكف يف حانوت انعكف على معيشة. قضايا اخلري أو على امرأة صاحلة

  اإلعدام

    

ومن رأى أن عنقه ضرب فإن . ورمبا دلّ على ترك الصالة أو الردة عن الدين. هو يف املنام للملوك عتق
ه، ورمبا يصيب ماالً عظيما، فإن كان عبداً عتق، وإن كان مهموماً فرج مهه، وإن كان مديناً يقضى دين
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وإن رأى أن ملكاً ضرب رقاب رعيته فإنه يعفو عن . وإن كان مريضاً شفي. عرف الذي ضربه نال خرياً
  .ومن رأى أن عنقه يضرب فيموت أبواه. املذنبني

  أعوان الحاكم

من غم أو مرض ومن رأى يف داره أعوان احلاكم فهي بشارة له بنجاة . هو رجل يعني الناس على الباطل
  .أو هول أو شدة، شريطة أن يكون لباسهم أبيض، وإن كان لباسهم أسود فهو مرض أو هم أو غم

  االغتصاب

هو يف املنام يدل على العقد الفاسد لَمن أراد الزواج أو املال احلرام أو ما كان أصله من الربا، والْربا 
  .، واالغتصاب من مجلة الباطل"وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل": باطل، قال تعاىل

  أف

وال تقل هلما أف وال ": من رأى يف منامه أنه يقوهلا فإنه عاق لوالديه، قال اللّه تعاىل. وهي كلمة تضجر
  ."تنهرمها

  اإلفالس

 هو يف املنام دليل على نقص حال املفلس يف دينه أو دنياه، وإن اإلفالس مأخوذ من الفلوس اليت هي أخس
 كان املفلس يف املنام مريضاً دلّ ذلك على موته ونفاد رزقه، أو ينتقل من صنعته إىل ما األموال، وإن

  .دوا

  األقاح

  .هو يف املنام يدل على ذات احلسن واجلمال

  إقامة الصالة

ومن رأى كأنه أقام الصالة . تدل يف املنام على إجناز الوعد وبلوغ املراد، وعلى الفَرج لَمن هو يف شدة
. ومن رأى سجيناً كأنه يقيم الصالة أو يصلي قائماً فإنه يطلق من السجن.  أو سرير فإنه ميوتعلى باب
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ومن رأى أنه أذَن وأقام الصالة . وإن رأى شخصاً غري سجني أنه يقيم الصالة فستقوم له أمور بيع ناجحة
  .فإنه يقيم سنة ومييت بدعة

  األقحوان

. ن رأى أنه التقط أقحواناً من سفح جبل، فإن امللك يعطيه جاريةوم. هو يف املنام صديق أو امرأة مجيلة

  .األقحوان يدل على قرابة امرأة صاحب الرؤيا: وقيل

  اإلقرار

. وإن أقر بالذنب واملعصية ينال عزاً أو شرفاً وتوبة. إقرار اإلنسان يف املنام بعبودية إنسان وإقرار بعداوته

  .الية أو رئاسةواإلقرار بقتل اإلنسان يدل على نيل و

  األقط

  .وهو يدل على مال عزيز لذيذ وشهوات شىت

  األكارع

من أكل األكارع يأكل مال : وقيل. من رأى أنه يكل األكارع وميتص عظمها فإنه يأكل مال يتيم
  .أشراف الناس

  األكاف

وركوب . ةتدل رؤيته يف املنام على امرأة أعجمية غري شريفة وال حسيبة، حتلّ من زوجها حمل اخلادم
  .الرجل األكاف بدل على توبته عن املظلمة بعد طول انغماسه فيها

  األكل

إذا أكل اإلنسان يف املنام يف إناء مكروه كإيناء الفضة أو الذهب فيدل ذلك على إفراط يف الديون، 
وبلع ما ميضغ يدل على . ومضغ ما يبلع يدل على اون يف الكسب والعمل. واألكل بني الناس شهوة

لدين وتعجيل األجل، فإنه استحال الطعم ملا هو خري منه دلّ على صالح الباطن، وإن استحال إىل مرارة ا
فإن أكل بيمينه اقتدى بالسنة، وإن أكل بشماله أطاع . أو محوضة دلّ ذلك على تغري األزواج واألعمال
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وإن . جز عن التناول بيدهعدوه وجاىف صديقه، وإن التقم من يد غريه رزق عفة وتوكالً، ورمبا مرض وع
ومن رأى أن غريه . أكل من لون حقري احنط قدره، وأكل القرع دليل على اهلدى واتباع السنة والفطنة

فإن دعاه إىل . دعاه إىل الغداء دلّت رؤياه على سفر بعيد، فإن دعاه إىل األكل فإنه يستريح من تعب
ومن رأى أنه أكل طعاماً واضم فإنه حيرص على . العشاء فإنه خيدع رجالً وميكر به قبل أن خيدعه هو

فإن أكل حلم غريه فإن كان . ومن رأى أنه أكل حلم نفسه فإنه يأكل من ماله ومكنوزه. السعي يف حرفته
  .وإن كان اللحم مطبوخاً أو مشوياً فإنه يأكل مال غريه. نيئاً فإنه يغتابه أو يغتاب شخصاً آخر

  إكليل الملك

وإن رأى تاجر أنه وضع اإلكليل . واإلكليل بالنسبة للمرأة رجل أعجمي. زائد وعلم وولدوهو دليل مال 
وإن رأى امللك أن إكليله أو تاجه . فإن وضعه ذو سلطان أصابه خطا يف دينه. على رأسه فإن ماله يذهب

  .قد رفع عن رأسه زال ملكه

  التفات اإلنسان

    

فإن كان االلتفات حملذور خيافه كمثل حيه أو . مع صاحبهإذا كان االلتفات يف الصالة دلّ ذلك على ط
وااللتفات يف الصالة يدل على التطلع إىل الدنيا . فإن ذَلك دليل على احلذر من الزوجة واألوالد. أسد

  .وزينتها، واإلعراض عن اآلخرة، وامليل مع األهواء

  اللّه تعالى

    

فمن رآه بعظمته : يف املنام ختتلف باختالف السرائرورؤيته . الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصري
وجالله، بال تكييف وال تشبيه وال متثيل، كان ذلك دليالً على اخلري، وهي بشارة له يف دنياه وسالمة دينه 

ومن رآه من املرضى مات وإن . يف عقباه، وإن رآه على خالف ذلك كانت رؤياه دالة على سوء سريرته
وأما . وإن رآه مظلوم انتصر على أعدائه. وإن رآه ضال اهتدى لرؤيته.  واملوت حقاللّه تعاىل هو احلق

مساع كالمه تعاىل من غري تشبيه فإنه يدل على بدعة الرائي، ورمبا دلّ مساع كالمه على األمن من اخلوف 
يه، ولو كان ورمبا دلّ كالمه تعاىل من غري رؤية على رفع املرتلة خاصة إن كان قد أوحي إل. وبلوغ املىن

إن من رأى اللّه تعاىل يف : وقيل. من وراء حجاب رمبا كان بدعه وضاللة، ورمبا نال مرتلة على قدره
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. صورة يصفها وحيددها فإن رؤياه من األضغاث، وإن اللّه تعاىل ال حيد وال يشبه بشيء من املخلوقات

ذب على اللّه تعاىل، أو ينسب إليه ما ال يليق من رأى اللّه تعاىل مصوراً يف مكان فإن الرائي ممن يك: وقيل
ومن رأى أنه . ومن رأى أن اللّه تعاىل يكلمه واستطاع النظر إليه، فإن اللّه يرمحه ويتم عليه نعمته. به

ومن رأى أنه صلى عنده فاز برمحته، ونال الشهادة إن طلبها، . ينظر إىل اللّه فإنه ينظر إليه يف اآلخرة
ومن رأى أنه يعانقه أو يقبل عضواً من أعضائه فاز باألجر الذي . ن أمر دنياه وآخرتهوأدرك ما أمل م

ومن رأى أنه أعطاه شيئاً من متاع الدنيا فيصيبه بالء وأسقام، . يطلبه، ونال من أجر العمل ما يرغبه
حنو ذلك فإنه وِعد باملغفرة أو دخول اجلنة أو . ومن رأى أنه. ويعظم بذلك أجره ويضاعف ثوابه وذكره

ومن رأى اللّه تعاىل، ومل يستطع النظر إليه، أو رأى عرشه، أو . ال يزال خائفاً من اللّه تعاىل مراقباً له
وإن رآه وكلمه، واستطاع النظر إليه أو رآه على عرشه، أو كرسيه نال . كرسيه فقد قدم لنفسه خرياً

ىل وهو يطلبه ولو كان عابداً فإنه يتحول عن العبادة ومن رأى أنه يفر من اللّه تعا. خرياً وعلماً عظيماً
ومن رأى كأن بينه . والطاعة، وإن كان له والد يعقه ويعصيه، وإن كان عبداً فإنه يتحول ويأبق من سيده

ومن رآه عبوساً، أو غاضباً عليه، أو عجز عن . وبني اللّه تعاىل حجابا فإنه يعمل الكبائر ويرتكب اآلثام
 أو دِهش عند رؤيته، أو أخذ يسأل يف التوبة واملغفرة فإنه يدلّ على الذنوب والكبائر احتمال نوره،

ومن رأى أن اللّه . ومن رأى أن اللّه تعاىل كلمه فذلك حتذير له، وي عن املعاصي. والبدع واألهوال
نه يسمع كلمة من ومن رأى أنه حيدثه ويفهم كالمه فإ. تعاىل حيدثه فإنه يكثر من تالوة القرآن الكرمي

ومن رأى أن اللّه تعاىل مسح على رأسه وباركه فإن اللّه تعاىل خيصه بكرامته ويرفع . سلطان أو حاكم
قدره، إالّ أنه ال يرفع عنه البالء إىل أن ميوت، ومن رأى اللّه تعاىل على صورة والد أو أخ أو ذي قرابة 

ومن رأى أن اللّه تعاىل اطلع . دنه يعظم اللّه به اجرهومودة وهو يالطفه ويباركه فإنه يصيبه ببالء يف ب
على موضع أو بيت أو نزل يف أرض أو بلد أو مكان فإن العدل يشمل ذلك املكان ويكثر فيه اخلري 
واخلصب بإذن اللّه تعاىل، وإن اطلع على مكان وهو عبوس أو معه ظلمة فذلك دمار لذلك املوضع 

ومن رآه عند مكروب أو سجني أو . أو وباء وحنو ذلك من البالياوهالل ألهله وإصابة بالء أو شدة 
ومن رأى أنه يسب اللّه تعاىل فإنه جاحد لنعمته، غري راض مبا . حمصور فإنه يفرج عنه ويكشف ما به

ومن رأى كأنه قائم بني يدي اللّه تعاىل ينظر إليه، فإن كان الرائي من . قسم اللّه تعاىل من الرزق
ومن رأى كأنه يناجيه أكرم . ؤياه رؤيا رمحة، وإن مل يكن من الصاحلني فعليه احلذر من ذلكالصاحلني فر

ومن رأى كأنه يكلمه من وراء . بالقرب وحبب من الناس، كذلك لو رأى أنه ساجد بني يدي اهللا
 حجاب حسن دينه، وأدى أمانته إن كانت يف يده، وقوي سلطانه، وإن رأى أنه يكلمه من غري حجاب

فإنه يكون ذا خطيئة يف دينه، فإن كساه فهو هم وسقم طوال حياته، ويستوجب بذلك األجر الكبري، فإن 
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رأى كأن اللّه تعاىل مساه بامسه واسم آخر عال أمره وغلب أعداءه، فإن رأى أن اللّه تعاىل ساخط عليه دلّ 
. على سخط اللّه تعاىل عليهومن رأى أن والديه ساخطان عليه دلّ ذلك . ذلك على سخط والديه عليه

ومن رأى أن اللّه تعاىل غضب عليه فإنه يسقط من مكان رفيع، ولو رأى أنه سقط من حائط أو مساء أو 
    جبل، 

أنه إهلك، وظن أنه إهله فعبده وسجد : دلّ ذلك على غضب اللّه تعاىل، ومن رأى مثاالً أو صورة فقيل له
ومن رأى اللّه تعاىل يصلي يف مكان فإن رمحته ومغفرته جتيء . حقله فإنه منهمك بالباطل على ظن أنه 

ومن رأى اللّه تعاىل يقبله، فإن كان من أهل الصالح واخلري . ذلك املكان واملوضع الذي كان يصلي فيه
ومن . فإنه يقبل على طاعته تعاىل وتالوة كتابه أو يلقن القرآن الكرمي وإن كان خبالف ذلك فهو مبتدع

اللّه تعاىل قد ناداه فأجابه فإنه حيج إن شاء اللّه تعاىل، وأما جتليه على املكان املخصوص فرمبا دلّ رأى 
على عمارته إن كانت خرابا، أو على خرابه إن كان عامراً، وإن كان أهل ذلك ظاملني انتقم منهم، وإن 

صوص على ملك عظيم يكون فيه، ورمبا دلّت رؤيته تعاىل يف املكان املخ. كانوا مظلومني نزل م العدل
أو يتوىل أمره جبار شديد، أو يقوم إىل ذلك املكان عامل مفيد أو حكيم خبري باملعاجلات، وأما اخلشية من 

ومن رأى كأنه . اللّه تعاىل يف املنام فإا تدل على الطمأنينة والسكون، والغىن من الفقر، والرزق الواسع
ومن رأى كأن احلق تعاىل يهده ويتوعده فإنه . إىل الصراط املستقيمصار احلق سبحانه وتعاىل اهتدى 

  .يرتكب معصية

  إلية الشاة

ورمبا دلّت على النعمة الوافرة، والعلم النافع، والذخرية . هي يف املنام تدل على اإللية أي احللف والتمين
  .واإللية مال املرأة. الصاحلة من علم ولد

  األم

فإن رأى أمه ولدته وكان مريضاً دلّ على موته، .  به يف أحكام التأويل من أبيهأم اإلنسان يف املنام أوىل
فإن كان فقرياً وسع عليه ألن الصغري مصروفه على . وإن امليت يلف يف القماش كما يلف الطفل الصغري

  .غريه

  إمام الصالة
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قدر والرئاسة والتقدم واألمر هو املتكفل الضامن، ورمبا دلّت رؤيته على اخلوف، ورمبا دلّت على علو ال
ورمبا دلّت على احلاجب والوالد والوالدة أو األستاذ فإذا صار يف املنام إماماً . باملعروف والنهي عن املنكر

وصلى بالناس متوجها إىل القبلة بطهارة كاملة ال يزيد فيها وال ينقص، فإن كان أهالً للوالية أو احلكم أو 
حصل له ذلْك، ورمبا ادخل نفسه يف ضمان أو تكفل جبماعة أو شارك قوماً التصدي ملا فيه نفع الناس 

يرجو منهم خرياً، وإن كان قد صلى بالناس إىل غري القبلة خان أصحابه وابتاع بدعه، ورمبا أرتكب أمراً 
ن حمظوراً والناس يطلبونه به عنده ومن رأى أنه يأمر قوماً يف الصالة فإنه يلي والية يعدل فيها بعد أ

ومن رأى أنه يؤم جمهولني يف موضع جمهول وال يدري . تستقيم قبلته، تتم صالته، أو يأمر قوماً أو ينهاهم
وان رأى امرأة أا تؤم الرجال الصالة فإا متوت ألا ال تصلح لإلمامة فال . ما يقرأ فهو يف شرف املوت

رأى رجالً أعجمياً ال حيسن الصالة وكذلك لو . يكون ذلك إال عند املوت تتقدمهم وهم يصلون عليها
وال القراءة فإنه يؤم قوماً ومن رأى أنه صلى بقوم قائماً وهم جلوس فإنه ال يتعد يف حقوقهم لكنهم 

يقصرون يف حقه، أو تدل رؤياه على أنه يتعهد قوماً مرضى، فإن صلَى م قاعداً وهم قيام وقعود فإنه ال 
 قيام وقعود فإنه يلي أمر األغنياء والفقراء، فإن صلى م قاعداً وهم يقصر يف أمر يتواله، فإن صلى بقوم

فإن رأى أنه يصلي بالنساء فإنه يلي أمر قوم ضعاف فإن . قعود فإم يبتلون بغرق أو سرقة ثياب أو فقر
أم الْناس على جنبه، أو كان مضطجعا وعليه ثياب بيضاء، وينكر موضعه، وال يقرأ يف صالته وال يكرب، 

ومن صلى بالرجال . فإن رأى الوايل كأنه يؤم الناس عزل وذهب ماله. إنه ميوت ويصلي الناس عليهف
ومن رأى أنه . والنساء نال القضاء بني الناس إن كان أهالً لذلك، وإال نال التوسط واإلصالح بني الناس

ذ أحكامه وال كالمه، وإن أمت الصالة بالناس متت واليته فإن انقطعت عليه صالته انقطعت واليته ومل تنف
وإن صلى صالة نافلة دخل يف ضمان ال يضره، فإن . صلى وحده والقوم يصلون فرادى فإم خوارج

فإن رأى كأنه يؤم الناس، وال حيسن أن يقرأ فإنه يطلب شيئاً . كان القوم قد جعلوه إماماً فإنه يرث مرياثا
  .وام ويكون له صيت من جهة قرضه أو صدقةومن صلى بقوم فوق سطح فإنه حيسن إىل أق. وال جيده

  األمان من الحرب

ورمبا دلّ على اهلداية بعد الضاللة، خاصة إن كان اإلنسان يف اليقظة . هو دليل على األمن من اخلوف
  .خائفا، واألمن خوف كما أن اخلوف أمن

  األمعاء
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ر، أو يظهر من أهله من تدل على بنات الزوجات، فإن رأى أمعاءه قد ظهرت فإنه يظهر ماله املدخ
إن خروج ما يف البطن يدل على هتك : وقيل. إن خروج األمعاء يدل على أن ابنته ختطب: وقيل. يسود
ومن رأى أنه يأكل . ومن رأى أنه يأكل أمعاء غريه فإنه يأكل من مال يتيم. واألمعاء أموال باطنه. الستر

  .أمعاء كثرية فإا كنوز تفتح له ويصيبها

  األمة

ودليل على قناة الدار ملباشرا األقذار واألوساخ، ودليل . ية األمة يف املنام دليل على الدابة خلدمتهارؤ
ورمبا دلّت على املال أو على العز واجلاه والنصر على األعداء أو . على ما يطؤه اإلنسان من حصري وحذاء

وإن اشترى جارية صغرية . لقى خرياًومن رأى أنه اشترى جارية بيضاء فإنه يربح يف جتارته وي. املركب
ومن رأى جارية مجيلة تأتيه . وإن اشترى جارية سوداء فإنه ينجو من هم. فإنه بطلب حاجة وتتعذر عليه

. فإن خربا صاحلا يأتيه، وإن كان له رزق عند السلطان موقوف فإنه يأخذه، وإن كان له غائب فإنه يأتيه

ومن رأى جارية تطارح الناس يف األسواق أو تدعوهم . يكرههوإن كانت اجلارية قبيحة أتاه بعض ما 
  .للسفاح فإن فتنة ستقع بني الناس

  اإلمهال

  .وإن رأى كأنه أمهل رجالً يف غضب فإنه يعذبه عذاباً شديدا. إمهال اإلنسان يف املنام يدل على العذاب

  األمير

    

ورمبا دلّت رؤية .  يصري يف بيته كاألمريويدل على زواج األعزب حىت. يدل على ما ميري اإلنسان ويسعفه
ومن تأمر يف منامه خشي عليه السجن والغل، وإن األمري يأيت يوم . األمري على احلظوة فيما هو بصدده

ومن رأى أن السلطان واله من أقاصي تغور . القيامة ويداه مغلولتان إىل عنقه فال يفكهما إال عدل أقامه
وإن رأى وال . شرف ومسو ذكر بقدر بعد تلك الطرق عن موضع السلطاناملسلمني نائبا عنه فإنه عز و

وكذلك . وكذلك إن نظر يف أمره فهو عزله، وال يلبث أن يرى مثله. أن عهده أتاه فهو عزله يف الوقت
ومن محل إىل أمري طعاما أصابه حزن مث أتاه الفرح وأصاب ماالً من . لو رأى أنه طلق امرأته فإنه يعزل

ووضع األمري قلنسوته أو حلته أو قباءه أو منطقته فهو إمهال يف سلطانه، ولبسه إياه قيامه . يرجوحيث ال 
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وعزل الوايل يف النوم . وإذا رأى أنه لبس خفاً جديداً فذلك فوز مبال أهل الشرك والذمة. بأسباب سياسته
  .بالدنيا ويصبح أمري نفسهومن تأمر يف املنام من العبيد صار حراً أو عابداً ال يتقيد . هو واليته

  االنتباه

  .انتباه اإلنسان يف منامه يدل على التوبة والربح والفائدة والقدوم من السفر

  األنثيان

ورمبا دال على . ورمبا دلّت األنثيان على الزوجني والوالدين أو احلاجبني على الباب. مكان نبات الشعر
ومن رأى أن . ورمبا دلّت اخلصية على رمانة القبان. ال مكيس املال، أو األولياء الذين ال يصح الزواج إ

ال يولد له إال : وقيل. خصيتيه قطعتا أو ناله فيهما مكروه فإن أعداءه يظفرون به بقدر ما نيل من خصيتيه
ومن رأى أن خصيتيه كربتا له يكون حمفوظا ال يصل إليه أعداؤه . يرث ماالً من دية: وقيل. الذكور

ومن رأى أن خصيتيه صارتا يف يد أعدائه فإن أعداءه يصلون إليه . يكثر نسله من اإلناث: وقيل. بسوء
وقد تدل اخلصيتان على اإلناث من القرابة كاألختني والبنتني والزوجتني أو األم واخلالة، فما . بقدر ذلك

 وان كان له فإن رأى خصيتيه قطعتا فإن كان عنده مريضتان ماتتا،. حدث فيهما فهو حادث يف إحداهن
وقد تدل اخلصيتان على املال فإن رآمها مقطوعتني فهو مطلوب مبال أخذ منه . زوجتان ماتتا أو فارقهما

ألفان أو مائتان أو ديناران، فإن مل يكن له شيء من ذلك انقطع نسله، وتعذر رزقه، وسلبت نعمة اللّه 
له ولد، وإن رأى أنه وهبها بطيب نفس ومن رأى خصيته اليسرى انتزعت منه مات ولده، ومل يولد . عنه

وتدل اخلصية على ما ينام اإلنسان . ورمبا دلّت اخلصيتان على السعي واحلركات. منه فإنه يولد له ولد
وإن رأى . فإن رأت املرأة أن هلا أنثيني رمبا محلت بتوأمني. عليه من معزبه أو جيعله حتت رأسه من وسادة

بداء األسد أو الثعلب، ورمبا طلق زوجته أو باع أمته أو فقد أوالده أو الرجل أن خصيتيه قد قطعتا مرض 
  .انشق خرجه أو عدله أو كيسه وخسر ماله، وإن كان وازناً تعطل وزنه

  اإلنجيل

من رأى من املسلمني أن معه إجنيال جترد للعبادة وتزهد وآثر السياحة والرياضة والعزلة، وإن كان ملكاً 
 رؤياه على الكذب والبهتان وقذف احملصنات، ورمبا تفوق يف خماصمته إن كان ورمبا دلّت. قهر عدوه

ورمبا . حماكماً، وإن كان شاهداً شهد بالزور، أو تكلم فيما ال يعنيه، وإن كان مريضاً سلم من مرضه
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ورمبا دلّت رؤيته على أرباب التصوير والغناء . دلّت رؤيته على علم اهلندسة أو النقل عن العلماء
  .لطربوا

  اإلنسان

    

فإن رأى . من رأى يف املنام شخصاً واحداً جمهوالً من بين آدم، فرمبا كانت رؤية ذلك الشخص هو نفسه
ورمبا كان الواحد . ذلك الشخص يفعل خرياً رمبا كان هو فاعله، وإن رآه يفعل شرا كان هو مرتكبه

وإن رأى ثالثة فإن ذلك . ائفاً شعر باألمنوان رأى اثنني فإن كان خ. حده الذي ينتهي إليه رزقه أو أجله
ومن رأى رجالً يعرفه فإنه يأخذ منه أو من شبهه شيئاً، ومن رأى . دليل على الورع عن ارتكاب احملارم

وإن كان من أهل الوالية ورأى كأنه أخذ منه قميصاً جديداً . كأنه أخذ منه شيئاً حيبه نال منه ما يؤمله
فإن رأى كأنه أخذ منه ماالً فإنه ييأس منه وتقع بينهما عداوة . بال فإنه عهدفإنه يوليه، فإن أخذ منه ح

ومن رأى إنساناً معروفاً انتقل ذلك اإلنسان إىل رتبة عالية، فإن كان ذا رتبة عالية احنط قدره، . وبغضاء
 أو يكون أو نزلت به آفة، فإن ذلك يدل على نزول اخلري أو الشر به كما رأى، ويكون ذلك مثالً مبثل،

النقص فيه زيادة يف عدده أو الزيادة يف الرائي نقصاً يف عدده فإن مل يكن ذلك كان عائدا على من هو 
  .من جنسه أو شبهه أو من هو من بلده

  االنشراح

  .وإن كان الرائي يف ضيق فرج اللّه عنه. هو يف املنام يدل على التوبة للعاصي وللكافر

  األنف

واألنف يف املنام دال على ما يتحمل به اإلنسان .  إىل البدن اهلواء والروائحهو مركز حاسة الشم، يوصل
من مال أو والد أو ولد أو أخ أو زوج أو شريك أو عامل، فمن حسن أنفه يف املنام كان ذلك دليالً على 

ائحة كما أن استنشاقه الر. حسن حال من دلّ عليه ممن ذكرنا، وسواده أو كربه دال على اإلرغام والقهر
وكثرة األنوف يف املنام يف الوجه دليل على الراحة واألوالد . الطيبة دليل على علو الشأن وطيب اخلاطر

فإن رأى أن أنفه صار من حديد أو من ذهب دلّ ذلك على آفة تلحقه بسبب جرمية يرتكبها، . واألتباع
 صار من ذهب أو من فضة دلّ وإن كان الرائي تاجراً ورأى أنفه قد. الن أرباب اجلرائم تقطع أنوفهم
. ورمبا دلّ األنف على ما يصل اإلنسان من األخبار على لسان رسول. ذلك على حظوته وكثرة أرباحه
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ورمبا دلّ على الفرج أو الدبر . ورمبا دلّ اآلنف على اجلاسوس الذي يأيت باألخبار اليت ال يطلع عليها أحد
كري أو املنفاخ الذي يقوم منه عيشه، فمن رأى منفاخه قد خترب ورمبا دلّ على ال. ملا يرتل منه من األقذار
ومن كان قارئا أو مطرباً أو مؤذناً ورأى أنفه قد استؤصل أو أنه مسدود ال يشم . رمبا أصيب انفه مبرض

ورمبا دلّ اآلنف . أية رائحة دلّ ذلك على تعذر راحته من صنعته، ألن اآلنف معني على إخراج النفَس
ورمبا دلّ على . ورمبا دلّ اآلنف على الفَرج للمريض.  التالل واجلروف ذات العثسب والطنيواألذن على

ومن رأى . احلمق والتكرب والثناء الرديء، فمن تقلص أنفه يف املنام تكرباً أو أعوج دلّ على احلق والذل
مرأة حبلى فهو موا أنه جمذوم اآلنف فهو دليل موته أو إصابته مبصيبة يكون فيها فضيحة، وإن كانت ا

ومن رأى أنه رعف من أنفه فأصاب الدم ثوبه فإن ذلك مال حرام يصيبه، وان كان الدم . أو موت ولدها
  .خزم اآلنف موت صاحبه: وقيل. غليظا فإن ذلك ولد يصيبه

من رأى أن له أنفني فإنه يرزق بولدين، أو تلغي شهادته شهادة رجلني، أو يقع بينه وبني أهله : وقيل
. ومن رأى أن أنفه قطع، فإن كان مريضاً مات، وإن كان صحيحا دلّ على تغري حاله وإفالسه. خالف

اآلنف قرابة اإلنسان، فمن رأى كأنه ال أنف له فال رحم له، فإن شم رائحة طيبة دلّت رؤيته على : وقيل
  .وان كانت امرأته حبلى فإا تلد ولداً. فرح يصيبه

  االنفحة

  . مع نسك وورعهي يف املنام مال

  االنقباض

ورمبا دلّ االنقباض على نتائج الذنوب يف اليقظة . انقباض اإلنسان يف املنام يدل على القبض يف الرزق
  .وآثارها يف الدنيا

  االنقالب

انقالب اإلنسان على وجهه يف املنام يدل على الشرك باهللا تعاىل، وخسران الدنيا واآلخرة، وإن انقلب 
واالنكباب على الوجه يدل على .  تاب إىل اللّه تعاىل، ودل على مواجهته للناسمن وجهه على قفاه

  .وإن كان الرائي امرأة أعرضت عن زوجها. أمراض اجلوف

  األهرام
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ورمبا دلّت رؤيتها على . رؤيتها يف املنام تدل على األخبار الغريبة من األمم السالفة واملواعظ والفكر
أو األعجام، أو معاشرة أولئك، أو التمذهب مبذاهب أهل البدعة، أو التزوج لألعزب بأهل الشرك 

ورمبا دلّت رؤية ذلك على العمر الطويل وعلى مواضع اللهو . االهتمام بطلب الفنون أو العلوم الدراسية
واللعب واملعازف والرقص واخلمور واألماكن اليت تكثر فيها الصور كالكنائس، أو مواضع النسج 

  .واحلياكة

   آوىابن

هو يف املنام رجل مينع احلقوق أرباا، وهو من املسوخ، وتدل رؤيته على األلفة واالجتماع على اللهو 
  .واللعب

  اإلوز

ومن . رؤيته يف املنام تدل على نساء ذوات أجسام مجيلة وِذكر حسن ومال عظيم، فإذا صوتن فهن نوائح
إن اإلوز رجل ذو هم وحزن : وقيل.  منهم أمواالًرأى أنه يرعى اإلوز فإنه يرعى قوماً ذوي رفعة، وينال

واإلوز منه الربي ومنه البلدي، فاإلوز الربي تدل رؤيته على أرباب األسفار . وسلطان يف الرب والبحر
. كالتجار يف الرب والْبحر، واإلوز البلدي أهل أو أحزان أو أزواج أو أمالك أو جوار أو عبيد أو حراس

املرأة اجلميلة أو السمينة وصراخهن يف املكان هم ونكد بسبب موت أو حرق أو ورمبا دلّت اإلوزة على 
  .وبيض اإلوز لَمن رأى أنه ميلكه فهو مال كثري ملن يأخذه. غرق

  آيات القرآن

إذا كانت آيات رمحة، وكان القارئ ميتاً فهو يف رمحة اللّه تعاىل، وإن كانت آيات عقاب فهو يف عذاب 
ت آيات إنذار وكان الرائي حياً حذرته من ارتكاب مكروه، وإن كانت آيات اللّه تعاىل، وإن كان

ومن رأى أنه يقرأ آية عذاب فإذا وصل إىل آية عذاب عسر عليه قراءا أصاب . مبشرات، بشرته خبري
  .ومن رأى أنه يقرأ آية عذاب فإذا وصل إىل أية رمحة مل يتهيأ له قراءا بقي يف الشدة. فرحا

  األيل
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ورمبا دلّت على رجل غريب يف بعض . ؤيته يف املنام على التاج والوقار واهليبة والتغلب على األعداءتدل ر
ومن رأى أن رأسه قد حتول إىل رأس أيل نال رئاسة . املغاور واجلبال والثغور، له رئاسة، ومطعمه حالل

  .والية

  اإليالء

من امرأته يف املنام دال على اهلم والنكد وعلى وإبالء اإلنسان . اإليالء يف اللغة هو اليمني على كل شيء
  .ما يوجب اليمني باآلباء واألمهات، وترجيح ذلك على اليمني باهللا تعاىل

  اإليوان

وإذا كان اإليوان . إذا كان كسروياً فهو ظهور عدل، أو جتديد ملك، كما يدل على املال والولد واجلاه
ة دين، وإذا كان مبنيا باجلص فهو دنيا حمدودة، وإذا كان مبنيا مبنيا من اللنب فيدل على امرأة قروية صاحب

  .باألجر فهو مال حرام أو امرأة منافقة

  أيوب عليه السالم

ورمبا دلّت رؤيته على ما خرج من يده من مال . تدل رؤيته على البلوى وفقدان األهل واملال واألزواج
وإن كان الرائي مريضاً شفي من مرضه، وزال عنه . قيهورمبا وقع الرائي يف ميني احتاج فيها إىل ف. أو ولد

ومن لبس ثوب أيوب عليه السالم يف املنام . سقمه ورمبا بلغ ما يرجوه من إجابة دعاء، أو سؤال حاجة
. وفراق األحبة وكثرة املرض، مث يزول ذلك مجيعه، ويكون ممدوحاً عند األكابر. أصابه البالء والنكد

وإذا رأت املرأة يف منامها زوجة أيوب . لى البالء والوحدة والبشارة بالعز والثوابإن رؤياه تدل ع: وقيل
وإن رآها . عليه السالم دلّ ذلك على سلب ماهلا وكشف حاهلا وإن عاقبتها ستنتهي إىل خري وسالمة

  .مريض مات، وكان عند اللّه تعاىل مرحوما، أو رمحه اللّه تعاىل وكشف ضره ألن امسها رمحة

  لباءباب ا

  الباب

    

وأبواب البيوت معناها يقع على النساء، . واألبواب املفتوحة أبواب الرزق. هو يف املنام دال على قيم الدار
ومن رأى كأنه . فإن كانت األبواب جديدة فالنساء أبكار، وإن كانت األبواب غري مغلقة فالنساء ثيبات
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 باب الدار متغرياً عن حاله فهو تغري حال مالك ومن رأى. أغلق باب بيت من حديد فإنه يتزوج من بكر
. الدار، وإن رآه قد سقط أو اقتلع إىل اخلارج أو رآه حمترقاً أو مكسوراً فهو مصيبة يتعرض هلا قيم الدار

وكذلك إن رأى النائم الباب مغلقا بعد قلعه فهو بقاء الرجل، وإن رآه مسدوداً فهي مصيبة عظيمة يف 
أى يف وسط باب داره باباً صغرياً فهو مكروه، ألنه يدخل على العورات، فإنه وإن ر. أهل تلك الدار

وإن رأى أحد السباع قد وثب على . عظُم باب داره واتسع وقوي من غري شناعة فهو حسن حال القيم
. ياهوإن رأى أنه يفتش عن باب داره فال جيده فهي حرية يف أمر دن. باب داره فإن الفاسقني يتبعون امرأته

وإن رأى أبواباً فتحت فإنه أبواب الدنيا تفتح . وإن رأى أنه دخل من باب كان يف خصومة انتصر فيها
ورمبا كان زوال الباب . وإن رأى أن باب داره اتسع فوق قدر األبواب فهو دخول قوم عليه بغري إذن. له

ه إىل خالف ما كان هلم من عن موضعه زوال صاحب الدار عن خلُقه وأحواله وتغيريه ألحوال أهل دار
فإن رأى أنه خرج من باب ضيق إىل مكان واسع فهو خروجه من ضيق إىل سعة، ومن كرب . قَبل

وحلقة الباب كاحلاجب أو الرسول، فمن رأى أن لبابه حلقتني فإن عليه ديناً . وخوف إىل أمن
ار حترق األبواب فستموت ومن رأى الن. لشخصني، فإن رأى أنه قطع حلقة بابه فإنه يدخل يف بدعة

وباب الدار دال على بانيها . وأبواب املدينة دالة على مِلكها القائم بأمر الدين والدنيا فيها. امرأته قريبا
والدخول من األبواب اهولة دال على الظفر . وباب البيت دال على من يسكنه. والقائم مبصاحل أهلها

واخلروج . واب اهولة على العلوم واألرزاق واملكاسب واألسفاروالنصر على األعداء، ورمبا دلّت األب
من األبواب مفارقة ملا ذكرناه، فإن كان الباب حسناً دلّ على مفارقته اخلري، وإن كان مهدما أو ضيقاً 

ورمبا دلّ الباب على املوت، فإن خرج من الباب مث وجد . دلّ على مفارقته الشر وقصد النجاة لنفسه
ضرة أو رائحة طيبة دلّ ذلك على اآلخرة احلسنة، وإن وجد ظلمة أو جيفا أو ناراً عوقب يف فسحة أو خ

. وفتح الباب يف املنام يدل على تيسري األمور، وإغالق الباب نكد وضنك عيش وتعطيل لألسباب. آخرته

 العذاب وفتح الباب يف السماء دليل على إجابة الدعاء أو النهي عن ارتكاب احملذور، أو على طول
وباب السر احملدث . واالنتقام والشدائد، وإن كان الغيث حمبوساً دلّ على نزوله، واحياء األرض بعد موا

يف الدار يدل على ما ينطوي عليه الرائي من اخلري والشر، فل كان مستوراً حسن البناء، بلغ مراده بكتمه، 
 أحواله، ورمبا دلّ باب السر على العز وإن كان يظهر منه يف الدار دلّ على إظهار أسراره وكشف

ومن رأى باب داره . ورمبا دلّ على صدقة السر وحسن املعاملة بينه وبني ربه. والرفعة واألمة والغالم
ومن رأى أنه يريد أن يغلق باب فال . جديدا، أو رأى جناراً أقامه أو ركبه فإن ذلك بشارة بصحة عافية

ومن رأى أنه دخل على قوم من باب فإنه يظفر على . ن قبل امرأتهيستطيع فإن ذلك أمر يعسر عليه م
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ومن رأى بابه مقلوعاً وقد ركب غريه فإنه يبيع داره، ومن دخل بيتاً . أعدائه ويدحض حجج خصومه
  .وأغلق بابه عِصم من معصية، والباب واحللقتان كرميان يطالبان بدين

  الباخرة

 والفائدة، فمن ركب يف املنام مركباً غريبا، أو ملكَه تزوج امرأة مراكب الصيد يف املنام دالة على الرزق
من تلك األرض اليت نسب املركب إليها، أو أنه يشتري جارية أو ينتصر على عدوه، أو ميلك بضاعة، 

والقارب أقارب الرائي وما رؤي يف تلك السماء من اضطراب أو تغري أحوال كان ذلك عائداً على 
  . إن كان الرائي يف البحر، ألنه من أمساء املركب الفلكمركب الرائي خاصة

  الباذنجان

وأكله دليل على إتيان . هو يف املنام يدل يف وقته على الرزق بأقل جهد، ولكنه يف غري وقته مكروه
ورمبا دلّ الباذجنان ألرباب الصيد على الفرح والسرور من . الرخص، والتملق يف الكالم واحلقد والغش

  .جهة الصيد

  البازي

    

. إذا كان يف املنام مطاعاً جميباً دلّ ذلك على سلطان يصاحبه يف حشم، وذلك القتدار البازي على الطري

والبازي رجل ذو جاه وذكر . فإن رأى أنه يدعو البزاة فإنه ينال جيشاً فتاكا من خنبة عساكر العرب
فإن طار من يده وبقي ساقه ذهب . طاناًوإن كان من أهل اإلمارة نال سل. وشرف، ومن أخذه يرزق ابنا

وذبح البزاة موت . ملكه وبقي ذكره، وإن بقي يف يده شيء من الريش بقي يف يده شيء من الُملك
ومن رأى بازياً على يده وكان من أبناء امللوك نال سلطاناً، . امللوك، وأكل حلومها مال من ِقبل السلطان

فإن رأى . فإن قَتل البازي يف داره ظفر بلص خمتلس. مد بني الناسوإن كان سوقياً نال رئاسة وفكر باحل
بزاة نزلت يف حملة دخلها لصوص بعددهم، فإن رأى أن بازياً خرج من مقعده صحب رجالً يأكل 

والبازي يدل على اللصوص يقطعون جهاراً، والبازي يدلّ على العز والسلطان، . احلرام، أو آواه يف داره
ء، وبلوغ اآلمال والزينة باألوالد واألزواج، واملماليك والسراري، ونفيس األموال والنصر على األعدا

ورمبا دلّ على املوت القتناص األرواح، ويدل . والصحة، وتفريج اهلموم وصحة األبصار، وكثرة األسفار
 عنه، ومن رأى أن البازي ذهب عنه فإن سلطانه يذهب. على السجن والقيد والتقتري يف املطعم واملشرب
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ولو بقي يف يده خيطه، أو شيء من ريشه فإن سلطانه يذهب ويبقى يف يده مال بقدر ما يبقى يف يده من 
. البازي، ومن رأى أنه اشترى بازياً ليصطاد به فإنه يكون على عمل، ويبعث فيه عماالً جيبون له األموال

  .موت البزاة يدل على هالك الظاملني: وقيل

  الباشق

من رأى كأنه أخذ : وقيل.  املنام على ملك جاهل ظامل، وهو أقل من البازي يف السلطنةيدل الباشق يف
ومن رأى باشقاً رأى رجالً فاسقاً . ومن رأى على يده باشقاً ختري أناساً عاجزين. باشقاً بيده فإنه لص

  .ظاملاً، فإن وجد فرخه ولد له غالم

  الباطية

وقد تدل على الزوجة والسرية والصاحب الذي يتجمل به وتدل على . هي يف املنام جارية مسينة يتزين ا
والباطية جارة . الرجل أو اللزوجة اليت ال تكتم سراً وال حتمد عيشاً وال ولداً، ورمبا دلّت على املرأة الزانية

  .ماكرة

  الباقالء

بح باقالء ومن رأى شعره أص. إن كانت رطبة فهي هم، وإن كانت يابسة فهي مال مع سرور وخصب
  .والباقالء اخلضراء رزق وكسوة وطهارة. فإن ماله يعود إىل قلة ويفتقر

  الباقالني

  .ورؤيته يف املنام تدل على رجل يسمع الناس كالماً فيجيبون بشر منه. وهو الذي يبيع الباقالء

  البالوعة

ومن سدت بالوعته ضاقت . والبالوعة اهولة امرأة زانية. امرأة سفيهة: وقيل. هي يف املنام خادم سفيه
  .عليه املذاهب

  الببغاء
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والببغاء دالة على . هو رجل فيلسوف وابنه ولد فيلسوف: وقيل. هو يف املنام رجل خناس كذاب ظلوم
وتدل على الرجل الكثري التيه والصلف أو كثري . ورمبا دلّت على املرأة من العجم. املرأة اجلميلة والفصيحة

  .البغي أو البغاء

  رالبث

وإن . من رأى يف منامه أمه قد خرجت به بترة، مث انشقت وسال منها صديد أو قيح كان ذلك ظَفَرا له
وكل زيادة يف اجلسم إذا مل . رأى على جسده بثراً أو قروحا فإنه يصيب ماالً بقدر قوا يف املدة وكثرا

  .تضر صاحبها فهي زيادة يف النعمة واخلري

  البحر

م على ملك قوي هائل مهاب، عادل شفيق، حيتاج إليه الناس، والبحر للتاجر متاعه يدل البحر يف املنا
  .ولألجري أستاذه

    

ومن رأى أنه قاعد . ومن رأى أنه خاضه فإنه يدخل على امللك. ومن رأى البحر أصاب شيئاً كان يرجوه
نه ال يؤمن على على منت البحر أو مضطجع فإنه يدخل يف عمل امللك، ويكون منه على حذر، فكما أ

فإن شرب ماء البحر كله ومل يره . اإلنسان من الغرق فكذلك ال يؤمن على اإلنسان من غضب السلطان
إال ملك عظيم فإنه ميلك الدنيا، ويطول عمره، ويصيبه مثل سلطان امللك أو يكون نظريه يف ملكه، فإن 

فإن استقى منه فإنه يلتمس . حياة وقوةشربه حىت روى منه فإنه ينال من امللك ماالً يتمول به مع طول 
فإن صبه يف إناء يف إناء فإنه حيصل على مال كثري أو يعطيه اللّه . عمالً من امللك ويناله بقدر ما استقى منه

من : وقيل. تعاىل دولة جيمع فيها ماالً، والدولة أقوى وأوسع وأكثر دواما من البحر ألا عطية اللّه تعاىل
فإن عرب البحر فإنه يغنم مال عدو، كبين .  تعلم من األدب بقدر ما شرب منهشرب من ماء البحر

فإن رأى أن ماء البحر دخل حملة ومل يتأذ أهلها منه، فإنه . إسرائيل ملا عربوا البحر غنموا مال فرعون
 فإن اغتسل منه فإنه يكفر عنه الذنوب ويذهب. يدخل ذلك املكان سلطان وينال أهلها منه مال ومعيشة

فإن رآه يف مكان بعيد ومل خيالطه فإنه يقرب منه شيء له قد كان يرجوه، فإن شرب منه . مهه بامللك
ومن رأى البحر من بعيد فإنه يرى . ومن بال يف البحر فإنه يستمر على أخطائه. وكان له شريك فارقه

بحر غاض حىت ظهرت ومن رأى أن ماء ال. يقع يف بلية وحمن ترتل به: وقال بعضهم. هوال وفتنة وبالء
ومن رأى أنه وقف على . حافتاه فهو بالء يرتل إىل األرض من ِقبل اخلليفة، أو قحط تتعرض له البالد
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ومن رأى البحر قد نقص وصار خليجا فإن . البحر فإنه يصيب من السلطان شيئاً مل يكن يسعى إليه
ومن رأى أنه دخل .  الناس إال خريالسلطان يضعف ويغادر تلك البالد اليت ذهب عنها البحر وال يصيب

ومن رأى نفسه أنه كان يسبح يف حبر . حبرا مث خرج منه فإنه يصيب من السلطان جزاء، ويذهب عنه اهلم
مث خرج منه فإن كان مريضاً شفاه اللّه تعاىل، وإن كان يف غم من قبل السلطان أو من ِقبل غريه فرج اللّه 

. جانب إىل جانب آخر فإنه جيتاز مهاً أو خوفاً أو هوالً ويسلم من ذلكومن رأى أنه أجتاز حبراً من . عنه

. ومن رأى أن البحر قد غمره فيصيبه غم غالب، وال سيما إذا كان ماؤه معكراً، أو ناله من قعره وحل

فإن كان خروجه من البحر بسباحة تلك . ومن رأى أنه يسبح يف حبر فإنه يعاجل اخلروج من أمر هو فيه
ومن رأى أنه دخل يف حبر بالسباحة حىت ال يرى فإن .  يلبث أن خيرج من ذلك األمر الذي هو فيهفإنه ال

ومن رأى أن املاء غمره حىت مات فيه، أو رأى أنه مات فإنه ميوت شهيداً، ألن . ذلك هالكه وانقطاعه
فيه فإنه يغرق يف ومن رأى أنه قد غرق يف البحر، وكان يصعد على املاء ويرتل ومل ميت . الغريق شهيد

ومن رأى أنه يغوص يف البحر على . أمر الدنيا، ورمبا نال منها نعمة، ورمبا كان كثري املعاصي والذنوب
ومن رأى . اللؤلؤ وغريه فإنه طالب مال أو حنو ذلك، ويصيب منه على قدر ما أصاب من اللؤلؤ أو غريه

ومن رأى أنه أخذ ماء .  له غالم يعيش طويالأنه يغرف ماء من حبر ويصبه يف سفينة حىت ميألها فسيولد
من البحر فشربه، نال من سلطان ماالً أو مجع علماً على قدر ما يشرب من املاء، وإن كان ماؤه كدرا 

ومن رأى أنه اغتسل أو توضأ من البحر، فإن كان ذا خوف أِمن مما خياف، وإن كان يف . أصابه خوف
. ميشي فوق املاء يف حبر فيدل ذلك على حسن نيته وصحة يقينهومن رأى أنه . سجن خرج منه إىل خري

وقد يدلَ على جهنم، ومن رأى أحد الناس فيه وكان ميتاً . وقد يدل البحر على الفتنة املضطربة املهلكة
املشي على املاء يدل على : وقيل. فهو يف النار، وإن كان مريضاً اشتدت علته، فإن غرق مات يف علته

ورمبا دلّ على كثرة حتمل الرائي وتدليسه، ورؤية البحر يف املنام . يدل على خطر:  وقيل.ظهور أمر خفي
ويدل البحر على السفر واحلرب . دليل على اية العمر، واالتصال بعامل الغيب والشهادة مع طول العمر

يدل على والبحر العذب يدل على إنسان مؤمن، والبحر املالْح . وعلى ما يصل منه من حيوان ومال
ورمبا دلّ على التسبيح والتهليل، وإن اإلنسان إذا رآه . إنسان كافر، ورمبا دلّ البحر على غيث السماء

ورمبا دلّ البحر على اخلوف واجلزع وبطء املقاصد، ورمبا دلّ على زوال اهلم . سبح اللّه تعاىل وهلل
  .والنكد، ورمبا دلّ على املوت ملا يذهب فيه من املال واألرواح

    

ويدل على القسم وإن اللّه تعاىل . ورمبا دلّ على الطهارة من األجناس واإلميان للكافر والتوبة للعاصي
ورمبا دلّ البحر على الوالد والوالدة، وقد . "والبحر املسجور، إن عذاب ربك لواقع": أقسم بالبحر، فقال
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ورمبا دلّ على السجن لسجن . مغايظيدل على الرجل واملرأة أصحاب األخالق السيئة، ومن هلم مكايد و
وتدل رؤيته على ترك . احليوان فيه، ورمبا دلّ على الصناعة اليت ال حد هلا، واملدينة اليت ال سور هلا

. فإن زاد البحر يف املنام زيادة حسنة وكان الناس حيتاجون إىل املطر هطلت عليهم األمطار. اجلماعات

ومن بال يف البحر فإنه .  أمواجه حصل له يف سفره خوف وشدةوإن رأى اإلنسان البحر زاخرا تتالطم
  .يقيم على اخلطايا، ورمبا دلّ البحر على الدنيا وأحواهلا وعجائبها

  البحيرة

والبحرية للمسافر تدل على تعذر السفر، والبحرية الصغرية تدل على . تدل يف املنام على القضاة والوالة
  .والبحرية امرأة مربية. امرأة غنية

  البخار

يدل يف املنام على خبار العني وظلمتها، والبخار الذي خيرج من الفم يف الشتاء، إذا آه اإلنسان يف املنام، 
دلّت على األمراض الباطنية، وظهرت األسرار املكتومة، فإن كان الرائي : وكانت الرؤيا يف الصيف

ا دلّ ذلك على الكذب والكالم فيما ليس مهتدياً ضل على هديه، وإن كان عاملاً ابتدع بدعة ظاهرة، ورمب
  فيه فائدة، 

  البخر

وإن . من رأى يف منامه أن به خبراً فإنه يتكلم بكالم يثين به على نفسه، ويتكرب، ويقع منه يف شدة وعذاب
وجد البخر من غريه فإنه يسمع قوالً قبيحاً مسجاً، فإن رأى أنه مل يزل أخبر فإنه رجل يكثر اخلنا 

  .البخر جفاء وقسوةو. والفحش

  البخل

ورمبا دلّ البخل على النفاق وما يقرب من . هو يف املنام يدل على الداء الذي ليس له دواء يف اليقظة
. والبخل يف املنام ذم، فمن رأى أنه خبل يف منامه فإنه يذم. ورمبا دلّ على التقتري والفقر. األعمال إىل النار

ل على اقتراب األجل، وإذا أنفق عن طيب نفس منه أصاب خرياً كما أن إنفاق املال على الكره دلي
  .ونعمة

  البخور
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ومن رأى بيده عود خبور وكان ممن فقد شيئاً فإنه يرجع إليه . هو يف املنام رجل صاحب ثناء حسن
ومن رأى عود البخور . ومن شم ريح عود أو رأى دخاناً فإنه يسمع كالماً حسناً. ويسمع كالماً حسناً

  . يف داره فإنه يرزق بولد يكون فيما بعد سيداً يف قومهقد نبت

  البذر

ورمبا دلّ البذر على . هو يف املنام إذا كان لشيء ال ميكن بذره، أو يف موضع ال يليق به دلّ على اإلسراف
وبذر . ورمبا دلّ البذر على معاشرة أهل الشر. السعة يف الرزق والعلم واإلطالع على الصناعة العظيمة

ومن رأى كأنه بذر بذرا وعلق فإنه ينال شرفاً، وإن مل يعلق أصابه . ور يف األرض يدل على الولدالبذ
  .هم

  البرادة

  .هي يف املنام امرأة رئيسة نافعة ذات خدم كثريين

  البراذغي

تدل رؤيته يف املنام على الشخص احلازم يف أموره، الضابط ألحواله، ورمبا دلّ على ارب أو عاقد 
  .الزجيات

  البراق

  .من رآه يف املنام بلغ رتبة عالية، وسافر يف عز، أو مات شهيداً

  البراءة

  .من رأى يف املنام أنه أعطي براءة فإا أمان له مما خياف

  البربخ

  .وإذا جرى فيه املاء فإنه وال، وإذا مل جيِر فيه املاء فإنه معزول. هو يف املنام رجل خازن

  البربط
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 مفتعل، ألن األوتار تنطق مبثل الكالم، وإذا كان صاحب الرؤيا ذا دين وورع فيكون هو يف املنام كالم
والرببط يف املنام هلو . ذلك ثناًء حسناً، وإن مل يكن صاحب دين فهو ثناء رديء على نفسه، وهو كاذب

ومن . فكلما تذكر ملكه انزعج. ونقره يدل على ملك أو شريف قد أزعج من ملكه وعز. الدنيا وباطلها
ومن رأى . رأى أنه يعزف على الرببط يف مرتله فإا مصيبة، وضاربه رجل هو رئيس أصحاب األباطيل

أنه يضرب شيئاً بباب اإلمام من املالهي دون الزمر كالعود والطنبور والصنج نال والية وسلطاناً إن كان 
.  على أهواء الناس وأباطيلهموالرببط يدل. ومن رأى أنه يضرب بربطاً أصابه نوع من الغم. أهالً لذلك

  .فإن رأى أن مع الرببط مزماراً أو طبال فإا مصيبة يصاب ا أهل ذلك املكان

  البرج

من رأى أنه على : وقيل. إذا رأى اإلنسان يف منامه أنه يف برج فال يأمن ممن يطلبه، وإن كان مريضاً مات
 برج ال خري فيه فإنه قربه، وال فرق بني أن ومن رأى أنه على. سور أو برج فإن ذلك ظَفَر برجل خطري

  .يرى نفسه فيه أو عليه

  البرد

فمن وجد الربد يف الظل فقَعد يف الشمس ذهب فقره، كما أنه إذا . إذا رآه اإلنسان يف املنام فإنه فقر
 وإذا كانت الرؤيا يف زمن الصيف دلّ الربد على. وجد حر الشمس فآوى إىل الظل فإنه ينجو من احلزن

ومن رأى أنه يشعر بالربد فأصابته ريح فإنه يزداد فقراً على فقر، فإن تدفأ بنار أو مجر . الفوائد واألرزاق
أو دخان فإنه يفتقر لسعي يف عمل السلطان يكون فيه خماطرة وهول، فإن كان ما يتدفأ به نار تشتعل فإنه 

 بدخان فإنه يلقي نفسه يف هول يعمل عمل سلطان، وإن كان مجرا فإنه يلتمس مال يتيم، وإن تدفأ
الربد الشديد يف الرؤيا يف وقته ال يدل على شيء ويف غري وقته دليل للمسافر على : وقال بعضهم. عظيم

  .أن سفره ال يتم

  البرد

فإن رأى اإلنسان أن . إذا نزل من السماء فهو دليل تعذيب امللك للناس واذهاب أمواهلم واجياع بعضهم
فإن رأى أن الربد .  أو ثلجاً يف غري حينه، فإن الرائي ميرض مرضاً يسريا مثُ يشفى منهالسماء متطر بردا

والربد يف وقته يدل على ذهاب اهلموم والنصر على . سقط من السماء على جسمه فإن بعض ماله يذهب
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ثرياً أفسد فإن كان الربد ك. األعداء واحلاسدين، ألن فيه تربيد األرض اليت تظهر منها احليات والعقارب
وهو دليل شر، وإن مل حيصل منه ضرر . األماكن ومنع السبيل، ودل على توقف احلال وتعذر األسفار

ومن رأى الربد قد وقع بأرضه فإنه رمحة من اللّه تعاىل، فإن أفسد فإنه عذاب يرتل . فهو خري ورزق
س فإنه غرامات تفَرض على الناس، وقد يدل الربد على اجلراد، فإن أضر الربد بالزرع وبالنا. بذلك املكان

أو مرض اجلدري أو اجلنون ومن محل الربد يف منخل أو ثوب أو فيما ال حيمل املاء فيه، وإن كان غنياً 
ذاب كسبه أو زال ماله، وإن كانت له بضاعة يف البحر خيف عليها، وإن كان فقرياً كان مجيع ما حيتاجه 

  .ه شيئاً منهويلبسه ال بقاء له عنده، وال يدخر لدهر

  البرذعة

  .تدل يف املنام على زوال اهلم والنكد والتعب، وجتهيز األمور للسفر

  الِبزذون

    

الربذون املرأة، : وقيل. هو يف املنام كفاح اإلنسان وسعيه، وما عظم من الرباذين كان أفضل أمور الدنيا
فإن كلمه الربذون نال من . ن سليطةفمن رأى أنه نازع برذوناً وهو ال يقدر على إمساكه فإن امرأته تكو

فإن رأى أنه يتزوج برذوناً فإنه يصطنع املعروف إىل امرأته وهي ال . امرأته ماالً عظيماً وارتفع شأنه
الربذون سفر، فمن رأى أنه يسري على ظهر برذونه فإنه يسافر سفراً بعيداً، : وقيل. تشكره على ذلك

فإن رأى . كبه وطار بني السماء واألرض سافر بامرأته وارتفع شأنهفإن رأى أنه ر. وينال خرياً من امرأته
فإن مات برذونه فهو . أن برذونه يتمرغ يف التراب والروث فإن كفاحه يف ازدياد وماله ينمو ويزداد

. ومن سرق برذونه فإنه يطلق امرأة. موت امرأته، فإن غرق برذونه يف املاء فإنه ميوت وخياف عليه البالء

ومن رأى أن الكلب وثب على برذونه فإن له عدواً جموسيا .  أن برذونه ضاع فإنه يفجر بامرأتهومن رأى
. يتبع امرأته، وكذلك إن وثب عليه قرد فهو رجل يهودي، واألشقر من الرباذين يدل على حزن صاحبه

على رجل الربذون يدل على خماصمة أو يدل : وقيل. ومن رأى أنه ملك برذوناً ملك امرأة أو خادماً
من رأى أنه يركب : وقيل. ومن رأى أنه يركب برذوناً ذلوالً مسرعاً فإنه يصيب خرياً وسعداً. أعجمي

ومن كانت عادته . برزوناً وعادته أن يركب فرساً فإن مرتلته بط وقدره ينقص، وقد يفارق امرأته
وقد يدل .  كسبه ويعلو جمدهركوب احلمار، مث رأى يف املنام أنه يركب برذونا فإن ذكره يرتفع ويكثر

والربذون األشهب سلطان، واألسود . وصياح الربذون فجور املرأة. ذلك على الزواج باحلرة من بعد األمة
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والربذون . ومن رأى كأن برذوناً جمهوالً دخل بلدة فإن ذلك البلد يدخله رجل أعجمي. مال وجمد
  .األدهم صاحب سلطان

  البرسام

سم فهو رجل متجرىء على املعاصي، وقد نزلت به عقوبة من السلطان وأنذر من رأى يف منامه أنه مرب
  .ليتوب

  البرص

  .والربص مال. من رأى يف منامه أنه أبرص فانه يصيب كسوة من غري زينة

  البرغوث

هو يف املنام رجل طعان ضعيف مسكني، ومن رأى كأن الرباغيث تلدغه أصابه غم وديد من قبل أوباش 
  .ودم الرباغيث يدل على مال من ِقبل حثالة الناس. من لدغه برغوث نال ماالً: لوقي. الناس

  البرق

رؤيته يف املنام مبفرده تدل على اهلدى بعد الضاللة، ورمبا دلّ ذلك على انبهار النظر، وإن كان الرائي 
ورمبا . م األخبارورمبا دلّت رواية الربق يف املنام على كشف األسرار وتنس. مريضاً خيف عليه املوت

ورمبا دلّت رؤية الربق على . دلّت رؤيته على البشارة بقدوم غائب، أو جتديد الرزق، أو إغاثة امللهوف
ورمبا دلّت رؤيته على بريق السيوف وأسنة . تقلب األحوال من شدة إىل خالص، ومن خالص إىل شدة

ياه على األراجيف، وإن كانت يف ومن رأى الربق، وكانت رؤياه يف تشرين األول دلّت رؤ. الرماح
تشرين الثاين دلّت على اخلصب واخلري الكثري، وإن كانت يف كانون األول رمبا يخشى على الغلة من 

النقص، وإذ كانت يف كانون الثاين يخشى على الزرع عند ايته، فإن كانت يف شباط رمبا دلّت على 
قص الغلة كلها، وإن كانت يف نيسان فإنه صاحل سعيد الصالح يف الزرع، وإن كانت يف آذار دلّت على ن

وجيود فيه الغالل، وإن كانت يف أيار فإا رديئة لبعض الفاكهة، وإن كانت يف حزيران فهي عالمة الندى 
النافع، وإن كانت يف متوز فال خري فيه وال شر، وإن كانت يف أيلول فهي عالمة خصب وخري، وكذلك 

يف املنام على خوف من السلطان أو على ضرب السياط، ورمبا دلّت على وتدل رؤية الربق . يف آب
ومن رأى برقاً تضربه أنواره، فإن كان . املواعيد احلسنة من السلطان والضحك والسرور من الرعية

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  43  

وإن . مسافراً أصابته غلظة مبطر أو أمر من السلطان، وإن كان زارعاً قد عطش زرعه فإن الغيث يصيبه
 مواله أو سلطانه متسلطاً عليه وال يلتفت إليه أقبل عليه، وإن كان معه مطر دلّ على قبيح كان والده أو

ومن رأى الربق وال مطر . ومن رأى أنه تناول شيئاً من الربق فإن إنساناً جييبه على بر وخري. ما يبدو إليه
: وقيل. ده ووعيدهوالربق يدل على خوف من السلطان وعلى دي. معه، وكان له وعد فإنه ال يناله

  .ومن رأى الربق أحرق ثيابه ماتت زوجته إن كانت مريضة. الربق يدل على منفعة من مكان بعيد

  البرقوق

    

. إذا رآه اإلنسان يف منامه يف أوانه دلّ على خري وعافية، وإذا رآه يف غري أوانه دلّ على هم وتعب

  .وشجرة الربقوق هي رجل ينفع مجيع الناس

  البرمة

وتدل رؤية الربمة على الزوجة، وغطاؤها وحلقها . يف املنام رجل يظهر نعمه جلريانه وجلميع الناسهي 
ماهلا وجهازها، أو أهلها وأوالدها، هذا إن كانت حناساً، وإن كانت من خزف رمبا دلّت على املرأة 

املرأة السريعة احلمل ورمبا دلّت على . ورمبا دلّت الربمة على إبرام األمور وكتمان األسرار. الفقرية
  .ورمبا دلّت على اجلارية والدابة أو السفر. واإلسقاط

  البرهان

ومن رأى كأنه يأيت برهان على شيء فإنه يف . من رأى يف منامه أنه برهن على أمر فإنه ينال حجة
  .خصومة مع إنسان واحلجة عليه فيها

  البريد

دلّت على الذنوب واملعاصي والوقوع يف أسباب ورمبا . تدل رؤيته يف املنام على احلركات واألسفار
  .املوت

  البزاز
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وتدل . هو يف املنام رجل خطري، له يف الناس صنائع وإحسان كثري، يهديهم إىل الرشد ألمر الدين والدنيا
  .وإن كان الرائي أعزب تزوج. رؤية البزاز على الرزق والغىن بعد الفقر

  البزر

وأما البزور واحلبوب اليت هي من األدوية فإا . ب إىل ذلك النوعكل نوى يلقى يف األرض فهو ولد ونس
وبزر القثاء والقرع والبطيخ زوال اهلم . والبزور يف املنام نسل صاحل. كتب يستخرج منها الزهد والورع

وبزر الرحيان دليل على . والنكد والربء من األسقام، وبزر الباذجنان والسلق والبصل والكرنب أرزاق
  .من األمراضالشفاء 

  البساط

ومن رأى أنه على بساط فإنه يشتري أرضاً، وإن . هو يف املنام بسطة وعز ورفعة، خاصة إن ملَكه الرائي
فإنه رأى البساط مطوياً طويت . والبساط دنيا لصاحبه الذي بسط له. كان يف حرب فإنه يسلم منها

وإن رأى أنه . إنه ينال عمرا طويالً ودنيا واسعةفإن كان البساط جديداً واسعاً حمكم الصنعة ف. دنياه عنه
. يبسط له بساط جمهول يف موضع جمهول بني قوم جمهولني، فإنه ينال دنيا يف غربته وبعده عن بلده وأهله

ومن رأى بساطه مطوياً على عاتقه فإنه ينقلب من . فإن كان البساط رقيقاً أو بالياً فإنه دنيا مع عمر قليل
. فإن بسط له البساط اتسع رزقه وفرج عنه. ع جمهول، وخيرج من ملكه وتطوى دنياهموضعه إىل موض

ويدل البساط على جمالسة احلكام والرؤساء وكل من وطىء بساطه، فمن طوي بساطه تعطل حكمه، أو 
وإن اختطف منه بساطه أو أحترق بالنار مات، أو تعذر سفره، وإن . تعذر سفره، أو أمسكت عنه دنياه

والبساط . والبساط البايل هم وغم. بساط قرب أجله وأصابه هزال يف جسده أو أشرف على املوترق ال
  .هو الرجل ميدح نفسه ويزكيها ويرفعها فال يزداد إال كذبا وباطال

  البستان

    

فإن رأى بستانه . هو يف املنام استغفار واالستغفار هو البستان ومن رأى أنه يسقي بستانه فانه يأيت أهله
والبستان يدل على . ومن دخل بستاناً جمهوالً قد تناثرت أوراقه أصابه هم. ابسا فإن امرأته مهجورةي

وقد يدل البستان اهول على املصحف الكرمي ألنه مثل البستان يف . املرأة ألا تسقى باملاء فتحمل وتلد
أصوله مع ما فيه من ذكر الناس، عني الناظرين وبني يديه القارئ جيين أبداً من مثار حكمته، وهو باق ب
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ورمبا دلّ البستان . وهو الشجرة القدمية واحملدثة وما فيه من الوعد والوعيد مبثابة مثاره احللوة واحلامضة
ورمبا دلّ البستان على السوق وعلى دار العروس . اهول على اجلنة ونعيمها ألن العرب تسميه جنة

 دلّ على مكان أو حيوان يستغل منه، ويستفاد فيه، كاحلوانيت ورمبا. فشجره موائدها، ومثره طعامها
فمن رأى نفسه يف بستان نظرت يف . واخلانات واحلمامات واألرحية والدواب واألنعام وسائر الغالت

حاله، فإن كان يف دار احلق فهو يف اجلنة و النعيم، وإن كان مريضاً مات من مرضه إن كان البستان 
اهداً نال الشهادة السيما إن رأى فيه امرأة تدعوه إىل نفسها، أو شرب فيه لبناً أو جمهوالً، وإن كان جم

عسالً من أاره، أو كانت مثاره ال تشبه ما قد عرفه، وإن مل يكن من ذلك شيء فإن كان أعزب أو قد 
جرياً أو ومن دخل بستانا فرأى أ. عِقد نكاحه تزوج أو دخل بزوجة ونال على حنو ما عاينه يف البستان

والبستان . عبداً يبول يف ساقيته، أو يسقيه من غري سواقيه أو من بئر غري بئره فإنه رجل خيونه يف أهله
املعروف دال على مالكه أو ضامنه أو احلاكم عليه ويدل على اجلامع للعامة من الناس واخلاصة واجلاهلني 

 كاملدرسة وحنوها من األماكن اجلامعة والعلماء والبخالء والكرماء ويدل على السوق أو دور العلم
فمن دخل يف املنام إىل . ويدل على الدار اجلامعة للغين والفقريوالصاحل والفاسق. للمتعبدين والطلبة للعلوم

البستان، فإن كأن دخوله إليه يف أوان إقبال الثمار دلّ على اخلري والرزق والزيادة يف األعمال الصاحلة 
ن كان يف أوان انتهائها وسقوط األوراق عنها، دلّ على كشف احلال والديون أو واألزواج واألوالد، وإ

طالق األزواج أو فقد األوالد، فإن كان الداخل إىل البستان ميتاً فهو يف اجلنة، وإن كان سليماً رمبا كان 
. مسرفاً على نفسهظاملاً لنفسه غري موثوق به يف دينه، فإن حتكم فيه أو ملكه نال عزاً وسلطاناً، وإال كان 

ورمبا دلّ البستان على موضع . ورمبا دلّ البستان على الزوجة والولد واملال وطيب العيش وزوال اهلموم
  .الوليمة اليت فيها األطعمة واأللوان املختلفة وعلى دار السلطان اجلامعة للُجيوش واجلنود

  البستاني

 البستاين على القائم مبصاحل الربط واملدارس وتدل رؤية. هو يف املنام رجل يدعو الناس إىل النساء
  .واملساجد والكنائس والفرح والسرور واألرزاق والفوائد

  البسر

ورمبا دلّ االصفر . ورمبا دلّ األمحر من البسر على غلبة الدم. يدل يف املنام على وجود املاء للمحتاج إليه
  .منه على غلبة الصفراء

  البسملة
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 مجيل فإا تدل على العلم واهلداية والرزق بربكتها ورمبا دلّت البسملة على الولد من رآها يف املنام خبط
وتدل على السعي يف . ورمبا دلّت على إدراك ما فات لتكرر حروفها. واحلفيد لتعلق بعضها ببعض

ا يف فإن كتبت يف املنام خبط مجيل نال مشاهدها رزقاً وحظ. ورمبا دلّت على اهلدى بعد الضاللة. الزواج
. وربما دلّت كتابتها على الربح يف الزرع. وإن كتبها ميت فهي رمحة من اللّه تعاىل. صناعته أو علمه

وإن حماها بعد كتابتها واختطفها طائر دلّ على نفاد عمر الرائي وفراغ رزقه، وعلى هذا يقاس من كتب 
 رضي اللّه عنه رأى يف املنام على يديه شيء من القرآن الكرمي أو غريه، فقد قيل إن احلسن بن علي

يا ابن رسول : فرفع ذلك إىل سعيد بن املسيب، فقال. "والضحى، والليل إذا سجى": مكتوباً على جبينه
فإن قرأ البسملة يف الصالة، وكان مذهبه ترك البسملة يف . اهللا، أوص واستغفر، ففارق الدنيا بعد ليلة

دين مل حيتج إليه، وربما دلّ على امليل إىل األب دون األم، الصالة، فبسملته يف ذلك دليل على ارتكاب 
ويعترب ما كُتبت . واألم دون األب، أو يفضل سنة على فرض، أو نفالً على سنة، أو بدعة على مستحب

به يف املنام، فإن كانت مكتوبة بالذهب دلّت على الرزق واالهتمام بالطاعات أو إصالح السراء، ورمبا 
واعترب ما كُتبت به من األقالم، فخطّ الطومار مال طائر، وخط . ذكر اجلميل والعقىب احلسنةدلّت على ال

احملقق حتقيق ملا يرجوه، وخط املنسوب أحوال متناسبة، وخط النسخ عزل، واخلط الوحشي يتضمن شيئاً 
واعترب .  العنيطائال، وخط األشعار يدل على الغفلة واهليام، وخط الرحياين رياء، وخط الغباري مرض يف

ما كُتبت عليه من غري ذلك، فكتابتها خبط التوقيع عز ونصر وكتابتها خبط الوراقة حماكمات، فإن مل 
وأما ما كُتبت به من األقالم الغريبة . يتضح من كتابتها شيء، فهو دليل على التلون يف املذهب أو املعتقد

يل على الدنانري الغريبة واألزواج، واجلواري أو العبيد، كالعرباين والسرياين واهلندي وما أشبه ذلك فإنه دل
وإن كتبها بقلم من . فإن كتبها بقلم حديد دلّ على القوة والرزق والثبات يف األمور. أو األلفة مع الغرباء

فضة فإن كان كالقلم املعتاد دلّ على توسط األحوال، خاصة إن كتبها بقلم ملتو أو ذي عقَد، وإن كان 
تقيماً حسناً دلّ على املنصب اجلليل أو العلم والعمل ملن فعله يف املنام، فإن كتبها يف كاغد رمبا القلم مس

فعل فعالً حسناً أو اتبع واجباً، وإن كتبها يف رق سعى يف طلب مرياث، وإن كان يف منسوج أمحر أو 
وكتابتها بالنور . لّه تعاىلأصفر أو أبيض نال فرحاً وسروراً، وإن كان يف منسوج أخضر نال شهادة عند ال

إن دلّت البسملة على الزوجة فنقطها : ورؤية النقط والشكل يف البسملة يف املنام. أو الذهب بشارة
وشكلها ماهلا وجهازها وأوالدها وعصمتها، وإن دلّت على املال كان ذلك زكاته املفيدة، وإن دلّت على 

 ذلك أهلها وأعياا من العلماء والفضالء وأرباب الصالة كان ذلك سننها، وإن دلّت على البلد كان
فعالمة النصب منصب، : واعتربت عالمات اإلعراب ورؤيتها يف املنام. الصنائع من الرعية واملتاجر الراحبة

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  47  

وعالمة اخلفض عزل، وعالمة الرفع علو أو موت أو فراغ عمل، وعالمة الوصل صلة، وعالمة اجلزم جزم 
ديد ضيق يف األمور وعسر، فما دخل على البسملة من هذه العالمات نسبته إىل يف األمور، وعالمة التش

دين الرائي أو دنياه، وكذلك إن نقص، فإنه رأى البسملة معكوسة الترتيب، كمن جيعل الرحيم تعاىل 
 مكان بسم أو يقدم اسم اجلاللة على بسم، ففعل ذلك يف املنام دليل على االرتداد عن الدين أو املذهب،

فإن كتبها غريه وحماها هو بنفسه دلّ . أو أنه يفضل اإلماء على احلرائر، أو أنه يضع املعروف يف غري أهله
وإن كان الرائي فعل . ذلك على نقض العهد، واالرتداد عن اإلسالم، أو أَنه يبخل مبا عنده من علم ومال

ورمبا تزوج ورزق أوالداً صاحلني أو ذلك يف املنام وهو مريض فإنه يشفى، وإن كان عاصياً فينه يتوب، 
  .ومن رأى أنه قرأ يف منامه بسم اللّه الرمحن الرحيم، فإن اللّه تعاىل يطرح الربكة يف ماله. ربح من التجارة

  البشاشة

والبشاشة لغريهم من . تدل بالنسبة للعلماء والصاحلني على اإلقبال على طاعة اللّه تعاىل ورسوله
  .ئني أو املفسدين دليل على الغفلة وامليل إىل احملرمات ومعاشرة أهل البدعاملضحكني أو املستهز

  البشخانات

    

  .تدل يف املنام بالنسبة لألعزب على الزوجة، وبالنسبة للفتاة العازبة على الزوج الذي يسرها مبعروفه

  البصاق

. ظراؤه، وقل لفظه وكالمهيدل يف املنام على قوة الرجل، فمن رأى ريقه جف عجز عما يريد مما يفعله ن

والبصاق مال . ومن رأى أنه خرج من فمه رغوة وزبد فإنه يدل على كالم باطل يقوله أو كذب يفتعله
الرجل ل وقدرته، فمن رأى أنه يبصق على حائط فإنه ينفق ماله يف جهاد أو يشغل ماله يف جتارة، فإن 

فإن بصق .  نقض عهدا أو حنث يف مينيبصق على األرض اشترى ضيعة أو أرضا، فإن بصق على شجرة
. والبصاق احلار دليل على طول العمر، وأما البصاق البارد فدليل على املوت. على إنسان فإنه يقذفه

ورمبا دلّ على الصحة أو . وجفاف الريق يف الفم فقر، والبصاق هو الفضل من الكالم أو العلم أو املال
وقد يدل البصاق يف املنام على انقطاع .  دلّ على سوء مزاجهالسقم، فإن رأى اإلنسان بصاقه متغرياً

ومن رأى كأنه يبصق فإنه خيرج . وكثرته يف املنام دليل على اهلم والنكد. الراحة واللذة وفقدان األوالد
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ومن رأى أنه يبصق يف وجه إنسان . كالم سوء فإن كان فيه دم أو بلغم غليظ فإن كالمه فيما ال حيل له
  .إنه خيرج منه كالم ال حيل لهأو دابة ف

  البصل

هو ِيف املنام دليل شر ملن أكله، فمن رأى كأنه أكل بصالً وكان مريضاً فإنه ميوت، والبصل األخضر يدل 
وإذا أكل املريض يف منامه . على ربح مع اجلهد، والكثري منه يدل على صحة اجلسم مع احلزن والفراق

ومن . ومن رأى البصل ومل يأكل منه فهو خري، وإن أكل منه فهو شر. بصالً كثرياً فإنه يشفى من مرضه
  .والبصل مال، ويدل للمسافر على الصحة والسالمة من السفر. رأى أنه يقشر البصل فإنه يتملق رجالً

  بط القرحة

 يدل على استراق السمع واقتباس العلم، أو احلقد وفك الرموز من الكالم، واملشكل من اخلط، والتفرقة

  .بني الزوجني

  البطم

ومن رأى أنه يرتقي شجرة البطم فإنه ينال خرياً أو يرى ويسمع كالماً . هو يف املنام وحشة أو سفر
  .يسره

  البطن

. ويدل على السجن والقرب والسر والصحة والسقم والصديق. يدل يف املنام على من يضاجعه أو خيرج منه

أو فقد زوجته وإن كانت . ك تعطل نفعه منه، ورمبا افتضح سرهومن احنرف بطنه يف املنام، وكان له ملْ
وإن فقَد بطنه مات . امرأة حامالً خرج منها محلها، فإن ظهر أو خرج شيء من أمعائه خرج سجينه
وإن خرج من بطنه نار . صديقه أو وليه أو احلاكم على ماله، ورمبا تزهد وتعبد وترك الطعام والشراب

مال األيتام، وإن كان ممن يأكل من األواين احملرمة دلّ على زهده فيها، فإن مشى دلّ على توبته من أكل 
ورمبا كان البطن . والبطن بطن الوادي. على بطنه يف املنام دلّ على اجتياجه وسعيه للناس على شبع بطنه

للدخول يف البطن و. ورمبا دلّ على البطنة. يف التأويل دليالً على ما دلّ عليه للفخذ من العشرية والقبيلة
. وإن رأى يف بطنه قيحاً أو دمالً دلّ على تعرضه ملا ال حيل له من مأكول أو مضاجعه. سفر أو سجن

ورمبا دلّ البطن على املباطنة يف . وإن حسن بطنه، أو كرب كرباً غري منافر لبدن دلّ على العلم والرئاسة
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فمن رأى أن بطنه أصبح صغرياً فسيقل ماله . ولدالدين، واملباطنة واحلقد والنفاق من ظاهر وباطن مال و
ومن رأى أن بطنه فارغ فإنه نقص من ماله أو . ومن رأى أنه فيه عظماً فيكثر ماله أو ولده. أو ولده

وقد يكون البطن سفينة الرجل، فما رأى من حادث فيه فهو . يكون خايل البطن من احلرام: وقيل. ولده
نه يف بطن أمه فإنه كان يف بلد آخر عاد إىل مكانه ومسقط رأسه، وإن ومن رأى أ. حادث يف سفينته

والبطن يدل على بيت اإلنسان . كان مريضاً دفن يف األرض، وإن كان صحيحاً حكم علُيه بالسجن
ومن رأى أن . ودوابه، فكبده ولده، وقلبه ولده، ورئته خادمه أو ابنته، وكرشه كيسه، وحلقومه حياته

فإن رأى أنه أخذ يف بنائها أو إصالحها أفاق من علته إن أكمل . ن مريضاً يف البطن ماتببته هدم وكا
وإن بطن اإلنسان سفينته يكون رأسه قلبها، . البنيان، وإال بقي من أيام عمره بقدر ما بقي من البنيان

إن : قيلو. ومن رأى بطنه متمزقا وسالت أمعاؤه عطبت سفينته. وحلقومه صاريها، وأضالعه جدراا
  .عظم البطن أكل الربا واملشي على البطن اعتماد على املال

  البطيخ

    

ومن رأى أنه يأكل البطيخ فإنه . هو يف املنام رجل صاحب مهوم، فمن رآه أصابه هم ال يدري عاقبته
 فابعثوا أحدكم بورقكم هذا إىل املدينة، فلينظر أيهما أزكى طعاما،": خيرج من اِلسجن، لقوله تعاىل

من رأى أنه مد يده إىل السماء فأخذ بطيخاً، فإنه : قال ابن سريين. يعين البطيخ. "فليأتكم برزق منه
وأما البطيخ اهلندي فمن رآه قد أعطاه للناس فإن يكون ثقيالً باردا يف أعني . يطلب ملكاً ويناله سريعاً

ن أراد أن حيب شخصاً آخر، وملن واملطبخة رجال ذووهم، والبطيخ جيد مل. الناس، أو يتكلم بكالم ثقيل
ومن . يريد أن خينت شخصاً آخر، ومن أراد أن يعمل األعمال فإن البطيخ رديء له ويدل على البطالة

رأى أن البطيخ يرمى يف دار فإنه ميوت من أهله بعدد كل واحدة منه، والبطيخ يف املنام مرض، واألخضر 
والبطيخ األصفر نساء أو . خ األخضر بلدة أو ولد أو زوجةوالبطي. الفج الذي مل ينضج منه صحة للجسم

رجال هلم ثناء حسن وخري ورمبا دلّ على املرأة ذات اخلصال اجلميلة أو العيوب الرديئة خلشونة القشرة 
  .انظرالفقوس. وصفرة اللون األمحر يدل على أصناف احللي

  بطيخي

ل العبيد وعلى من توجد عنده األدوية رؤيته يف املنام تدل على رجل صاحب أمراض وتدل على دال
  .الشافية
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  البعد

وبعد املسافة حرمان وبعد األشخاص مشاجرة أو موت أو عزل ورمبا دلّ . هو يف املنام دال على الظلم
  .البعد على القرب ألنه ضده

  البعر

  .من رأى يف منامه أنه يكنس بعر الغنم أو حيمله أو ميلكه فإن يصيب ماال

  البعوض

  .و يف املنام عدو يسفك الدماء، ويشوه اجلسم، ورمبا دلّ على الناموس، ألن الناموس من أمسائهه

  بغاث الطير

ورؤية هذا البغاث تدل . هو احلقري من الطيور، ورؤيته يف املنام تدل على قوم ال خالق هلم وال نفع فيهم
ة أرباب السلطنة من الْطري يف املنام شر ورؤي. على اللهو واللعب واألفراح واملسرات والنصر على األعداء

ورؤية ما يستأنس به اإلنسان دليل على األزواج واألوالد، ورؤية ما ال يأنس باآلدمي . ونكد ومغارم
ورؤية اجلارح عز . ورؤية الكاسر دليل على الوحوش واهلواء. دليل على معاشرة األضداد واألعاجم

ورؤية املذكر من الطري ذكور الرجال واملؤنث . حلمه فائدة سهلةورؤية املأكول . وسلطان وفوائد وأرزاق
ورؤية ما يظهر يف . واهول قوم غرباء، ورؤية ما فيه خري وشر فرج بعد شدة، أو يسر بعد عسر. نساء

. ورؤية ما يظهر يف الليل ويسكن يف النهار تدل على احلماية. الليل والنهار دليل على اجلرأة وشدة الطلب

وماهو خري بال شر تدل رؤيته على األمن من اخلوف . ة ما هو شر بال خري تدل على األعداءورؤي
ورؤية ما يظهر يف النار ويسكن يف الليل تدل على املعاش من األعمال املختلفة . والرزق احلالل

ى الرياء ورؤية ما ليس له قيمة يف اليقظة إذا كانت له قيمة يف املنام تدل عل. والتجسس على األخبار
ورؤية ما ال يطري إذا طار يف املنام تدل على نقض العهد والفجور . وأكل املال بالباطل وبالعكس

وبالعكس ورؤية ما يظهر يف وقت دون وقت، فإن كان قد ظهر يف غري أوانه كان دليالً على وضع 
ورؤية .  ال يعين اإلنساناألشياء يف غري حملها أو مغايرة األعداء واألخبار الغريبة، وعلى اخلوض يف ما

 يقاس عليه ما مل -املقيم يف املاء فأهل كسب منه، أو أهل ورع وطهارة، وهذا قول كلي يف الطيور
  .-يذكر
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  البغال

    

رؤية البغل يف املنام تدل على وايل األمر واملتقدم يف األعمال وصاحب الشرطة الساعي يف أمور الناس، 
محق وابن زنا ألن أباه من غري جنسه، فمن رأى أنه ركب بغالً أغر والبغل يف املنام سفر، وهو رجل أ

وركوب . حمجالً وتوجه إىل القبلة فقد حج، وإن توجه إىل ناحية أخرى فذلك يدل على سفر مع شرف
البغل يدل على طول العمر والزوج بامرأة عاقر ال تلد، والبغلة بسرجها امرأة حسنة أديبة، وإال كان سفراً 

ومن رأى بغاالً محراً فإا تدل على مكر . وإن ركب بغلة ليست له فإنه خيون رجالً يف امرأته. ةفيه منفع
ومن رأى أنه ملك بغاالً فإنه ميلك عبيداً . ومن رأى أنه رأى بغالً خاصم إنساناً. يكون لإلنسان ممن دونه

أو عبد خبيث فإنه يظفر به ومن ركب البغل يف املنام وكان له خصم شديد، وعدو مبني، . أو ماالً
وركوب البغال . ويقهره، وإن كانت امرأة تزوجته، ومن رأى أن عنده بغلة ولوداً فهو رجاء لزيادة ماله

والبغل الضعيف الذي ليس له صاحب يدل على . فوق أثقاهلا إن كانت ذلالً فهي صاحلة لَمن ركبها
والبغل إن نازع إنساناً . اقر ذات مال وسؤددوركوب البغلة السوداء امرأة ع. رجل خبيث لئيم احلسب

والبغلة تدل على . ومن رأى أنه حتول إىل بغل فإن حظه ومعيشته تكون من سفر. فإنه يدل على ولد زنا
مرتبة، فإن سقط عن بغلته عِزل عن رتبته، ومن رأى أنه شرب لنب بغلة أصابه هول أو عسر بقدر ما شر 

الم أو ولد كثري الكد والسعي، صبور كثري البطر، عدمي النسل وركوب البغلة والبغل يف املنام غ. من اللنب
  عز ومنصب للناس كافة، 

  البغاء

بفساد العامة تظهر والة : قال بعض العارفني. يدل يف املنام على الداء الذي يرتل حىت حيتاج إىل ما يشفيه
  .واملبغى عليه منصور. اجلور، وبفساد اخلاصة يظهر الدجالون

  بغضال

وبغض من حنبه دال على احلقد والغل يف . هو يف املنام سبب املعاداة، واألعداء ال يتحابون وال يتعاونون
وإن رأى يف املنام من يبغضه يف . ورمبا دلّت البغضاء على األمر بالطاعة والعدول عن املعصية. الصدور

  .اليقظة دلّ ذلك على ضيق الصدر واالبتالء مبن ال تؤثر صحبته

  بقال
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ومن رأى . والبقة رجل طعان مسكني ضعيف. هو يف املنام أعداء ضعاف، والبق يدل على اهلم واحلزن
ومن رأى أن بقة دخلت حلقه أو وصلت إىل . كأن البق احتوى عليه شنع عليه قوم شرار، واغتم وحزن
  .جوفه فإن إنساناً ضعيفاً يداخله، ويصيب منه خرياً قليالً

  البقّار

  .املنام على إدرار الرزق من الزرع والثمارتدل رؤيته يف 

  البقر

يدل البقر يف املنام على السنني، فالبقرة السوداء أو الصفراء سنة فيها سرور وخصب، والغرة يف البقر شدة 
يف أول السنة، والبلقة يف جنبها شدة يف وسط السنة، والبلقة يف إعجازها شدة يف أخر السنة، والبقر 

وأكل حلم البقر يف املنام إفادة .  خصب، والبقر اهلزيلة سنوات ذات قحط وجدبسنوات ذات. السمان
    البقرة رفعة ومال : وقيل. مال حالل يف السنة

فإن كانت البقرة مسينة فإا امرأة ذات ورع، وإن كانت ذات قرون فإا امرأة ذات منعة . وخصب
 فإن أراد حلبها فمنعته بقرا، فإا متنعه وتنشز ونشوز، وإن كانت الْبقرة حلوبة فإا ذات منفعة وخري،

عنه، فإن رأى غريه حيلبها فلم متنعه، فإن احلالب خيونه يف امرأته، فإن رأى أن البقرة احنلبت وضاعت، 
فإن رأى أنه . فإن رأى بقرته حامالً فإن امرأته حتمل. وكروش البقر مال ورزق. فإن امرأته فاسدة

. فإن رأى يف داره بقرة متص لنب عجلها فإا امرأة تتآمر على بنتها. ية كورة عامرةاشتراها فإنه ينال وال

ومن رأى كأنه وجد بقرة فإنه ينال صنعة من . فإن رأى عبداً حيلب بقرة مواله فإنه يتزوج بامرأة مواله
ه ينال امرأة ومن رأى أنه اهدي إليه لنب بقرة فإن. رجل شريف، وإن كان أعزب فإنه يتزوج امرأة مباركة

ومن رأى أنه يركب بقرة معروفة فإنه ينال غىن، . صاحلة، حليمة شريفة، أو يصيب سلطاناً أو والية
ومن رأى أن بقرة دخلت داره ونطحته بقروا فإنه ينال خسارة وال يأمن من أهل . وينجو من مهه وغمه

ماً، وميلك أمراً جليالً، ويرث ِذكراً وجيهاً ومن رأى قرن الثور أو البقر فإنه ينال ماالً عظي. بيته وأقربائه
ومن رأى يف منامه كأنه يضرب ثوراً أو بقرة خبشبة فإنّ له عند اللّه تعاىل ذنوباً كثرية، كذلك . بني الناس

وإن رأى ثوراً أو . ومن رأى كأنّ ثوراً أو بقرة خدشته فإنه ينال مرضاً بقدر اخلدش. إن رأى أنه عضهما
ومن رأى ثوراً سقط عليه فإنه ميوت يف . ا عليه فستناله شدة وعقوبة وخيشى عليه القتلبقرة وثب أحدمه

ومن رأى كأنه ركب بقرة سوداء، أو دخلت داره، وربطها فيها فإنه يصيب سروراً وخرياُ، . تلك السنة
 مستجمعة فإنها والبقرة يف الرؤيا دليل خري للجميع، فإذا رآها. ويذهب عنه الغم واهلم واحلزن والوحشة
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واملسلوخ من البقر مصيبة يف . تدل على اضطراب، ورفع الصوت يدل على أناس معروفني بال أدب
وأما دخول البقر املدينة، فإن كان بعضها يتبع بعضاً، . األقرباء، ونصف املسلوخ مصيبة يف أخت أو بنت

ت عجافاً كانت شدة، وإن وعددها مفهوم فهي سنوات تدخل، فإن كانت مسينة فهي رخاء، وإن كان
اختلفت يف ذلك فكان املقدم منها مسيناً يقدم الرخاء، وإن كان هزيالً تقدمت الشدة، وإن أتت معاً أو 

كانت متفاوتة، وكان يف املدينة حبر، وذلك الوقت وقت سفر قدمت سفن على عددها وحاهلا، وإالّ 
كون كلها صفراء فإنها أمراض تدخل على الناس، كانت فتنة داخلة مترادفة كأا وجوه البقر، إالّ أن ت

وإن كانت خمتلفة األلوان، أو كان الناس ينفرون منها، أو كان النار والدخان خيرج من أفواهها وأنوفها 
ومن رأى . والبقرة احلامل سنة مرجوة اخلصب. فإنها عسكر وغارة أو عدو يرتل عليهم، وحيل بساحتهم

.  استغىن إن كان فقرياً، وعز وارتفع شأنه، وإن كان غنياً ازداد غناه وعزهأنه حيلب بقرة ويشرب لبنها

ومن رأى جمموعة بقر جمهولة ال أصحاب هلا، أقبلت أو . ومن وِهب له عجل صغري أو عجلة أصاب ولداً
أدبرت، أو دخلت موضعاً أو خرجت منه، فإن كانت ألواا صفراء أو محراء ال اختالف فيها فإن ذلك 

ومن رأى أنه ميلك بقرة مسينة . اض تقع يف ذلك املوضع، وإن كانت ألواا خمتلفة فإا سنوات عجافأمر
ومن رأى أنه ميسك بقرة برسنها، أو رأى أنه . فإا سنة خصبة، وإن كانت حامالً فهي أبلغ وأكثر

إنه : وقيل.  ويرثهاومن رأى أنه يركب بقرة فإن امرأته متوت. ميلكها فإنه يتزوج امرأة ذات خلق ودين
ومن رأى أنه أهدى بقرة إىل سلطان فإنه . يتزوج أو يتسرى أو يلحقه من الغىن بقدر مسنها أو عجفها

ومن . يسعى بقوم إىل سلطان، فإن قُبلت هديته مسع منه السلطان فيهم، وإن مل تقبل هديته سلموا منه
زيادة يف ماله، وسلطانه، وفطرة يف الدين، وإن رأى أنه يأكل حلم البقر أو يشرب من لبنها، فإنه يصيب 

ومن رأى أنه . ومن رأى أنه يأكل شحم بقر فإنه يصيب خصبا ونعمة وخرياً. كان مريضاً شفاه اللّه تعاىل
ومن رأى أنه أويت جلود البقر فإنه يأخذ ماالً من السلطان، أو من . يأكل مسن البقر فإنه زيادة يف ماله

ومن رأى أنه أصاب جلود البقر أو ملكها فإنه يصيب .  اجللود غرم ماالً للسلطانعامله، فإن أخذت منه
. ورمبا دلّت البقرة الصفراء على الشر والنكد بسبب املرياث. ماالً كثرياً من سلطان أو رجل شريف

ذبح بقرة ورؤية بقرة بين إسرائيل فتنة بسبب القتل ملن ملكها، ومن رأى أنه . والبقرة أرض كثرية الربكة
     وحش ليأكل من حلمها 

  .فإنه يصيب ماالً من امرأة حسناء

  البقل
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واليابس من البقل مال . ومن رأى أنه مجع من بستانه باقة بقل، فليحذر من الشر. هو يف املنام هم وحزن
 البقول: البقول كلها صاحلة، وقال بعضهم: قال بعضهم. تصلح به األموال، وتكون البقلة النابتة رجال

البقول كلها تدل على التجارة وعلى حزن وولد ومال، فإن دلّت على : وقال بعضهم. كلها مكروهة
ومن استبدل املن والسلوى بالبقل . التجارة فإا جتارة ال بقاء هلا، فإن دلّت على الرجال فإم جنود

ومن رأى أنه أكل بقوالً . فإن رأى أنه أبدل بقالً خببز فإنه ينجو من فقر وذل. والثوم فيناله ذل وفقر
والبقلة . مطبوخة نال خرياً ومنفعة من كل شيء وفرحاً وسروراً وجاهاً، ويكون له ربح يف كل شيء

  .احلمقاء وهي الرجلة دالة على التمين ملا ال يدركه

  بقلى

  .وتدل رؤيته على القناعة والصرب والتقتري. رؤيته يف املنام تدل على رجل صاحب مهوم وأحزان

  اءالبك

وإن كان البكاء من . إذا كان يف املنام بصراخ أو لطم أو لباس أسود أو شق جيب فيدل على احلزن
خشية اللّه تعاىل، أو لسماع قرآن، أو من ندم على ذنب سابق فإنه يدل على الفرح والسرور وزوال 

وقد يدلّ . حمتاج إليهاهلموم واألنكاد، وهو دال على اخلشية، أو على نزول املطر ملن احتبس عنه، وهو 
  .على طول العمر، ورمبا دلّ على الزيادة يف التوحيد إن ذُكر اللّه تعاىل أو سبح أو هلل

  الِبكر

كما أن املرأة فَرج لذوي اإلعسار . من رأى يف منامه فتاة بكرا عذراء، كان ذلك عسراً ألرباب الناصب
. ض القابلة للنفع، واملسكن اجلديد الذي من بناؤهوتدل على األر. ورمبا دلّت البكر على البكر من اإلبل

والكتاب الذي مل يفك ختمه، أو الثمرة اليت مل تقطَف، ورمبا دلّت على الكرب من اشتقاق امسها بكر 
  .ومن رأى أنه أصاب بكراً ملك ضيعة أو عمل بتجارة راحبة. كرب

  البكرة

ومن رأى أنه يستقي . عينهم يف أمور الدين والدنياهي يف املنام رجل نافع مؤمن، يسعى يف أمور الناس، وي
ورمبا دلّت البكرة على . ا ليتوضأ فإنه يستعني برجل مؤمن معتصم بدين اللّه تعاىل وإن احلبل دين

  .اجلارية النشيطة يف حركتها أو الزوجة أو الغالم الكثري الكالم
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  بكرة النهار

  .ورمبا دلّت البكرة على الِذكر والقراءة.  يتزوجنرمبا دلّت يف املنام على البنات يرزقن أو

  البالط

إذا شوهد يف املنام مبسوطاً يف موضع الرخام كان دليالً على تغري احلال يف املناصب والزوجات واملراكب 
. واملعيشة، كما أنَ الرخام إذا شوهد يف املنام مبسوطا يف موضع البالط فإنه يدل على عكس الشر باخلري

البالط يف موضع يليق به يف أماكن الضرورة فإنه يدل على األلفة واالجتماع واألفراح وزوال فإن رأى 
  .اهلموم، وعلى الرزق وجتديد املالبس

  البالّن

  .تدل رؤيته للمريض على الغاسل، أو تفريج اهلموم والنكد وقضاء الدين وتوبة العاصي وإسالم الكافر

  البالء

  .والسرور، والفَرج بعد الشدةهو يف املنام دال على األفراح 

  البلبل

البلبل يدل على ولد قارىء لكتاب اللّه تعاىل أو : وقيل. يدل يف املنام على رجل موسر أو امرأة موسرة
  .ومن رأى بلبال فهو دليل على ولد من جارية. غالم صغري

  البلح

والبلح مال ليس . ماالً حالالًومن رأى أنه يأكل البلح فإنه يستفيد . هو يف املنام رزق، أو رسول خبري
  .بباق

  البلغم

فإن رأى أنه ألقى بلغماً نال الفرج والشفا، وإن كان مريضاً ورأى كأنه . هو يف املنام مال جمموع ال ينمو
وإن خرج من فمه شعر أو خيط . يتنخع فإنه ينفق نفقة يف شدة، وإن كان صاحب علم فهو شحيح

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  56  

ن فم إنسان عامل فهو وعظ ينتفع به الناس أو فتوى، وإن كان تاجراً وقيل إن خرج املاء م. طالت حياته
  .كان صادق الكالم

  البلق

  .من رأى يف منامه كأنه أبلق أصابه برص

  البلور

  .رؤيته يف املنام تدل على النساء، فمن رأى أنه ملك إناء بلور تزوج امرأة نفيسة

  البلّوط

    

وشجرة البلوط تدل على رجل غين، وذلك ألن البلوط . لهو يف املنام رجل صعب، كثرب اجلمع للما
أو تدل على زمن طويل ألا تتقادم ومتر عليها السنون . وتدل أيضاً على شيخ كبري لعظمتها. كثري الغذاء

ورمبا دلّ البلوط على . والبلوط وحشة أو سفر. وتدل على عبودية بسبب الشوك الذي فيها. الكثرية
  .وط على الزنوجويدل الشاه بل. اللواط

مالب  

  .تدل رؤيته على احلركة والتجهيز للقتال واحملاربة

  بنات نعش

ومن كان معه . ومن رآها قد سقطت كلها مات علماء ذلك البلد. تدل يف املنام على رجل عامل شريف
  .ليه اللفظبنات نعش يف منامه أو ملَك ذلك صادق إنساناً، أو رزق ولداً أو تزوج امرأة، باعتبار ما دلّ ع

  بنات وردان

  .تدل يف املنام على عدو ضعيف

  الِبناء
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ورمبا كان تأويل . رؤية البناء املستحدث على األرض إفادة دنيا خاصة أو عامة بقدر ما رأى من ذلك
هو فإن رأى أنَ بيته اتسع قدرا معروفاً حسناً ف. البناء بناء الرجل بأهله، فإذا بىن شيئاً دلّ على أمر النساء

. سعة دنياه، فإن جاوز االتساع قدره فسيدخل ذلك البيت قوم بغري إذن يف مصيبة أو عرس أو جزع

وإن كان سلطاناً فذلك رجوع دولته . من رأى أنه يبين بنياناً فإنه جيمع أقرباءه وأصدقاءه وجنوده: وقيل
ه وأزاله فإنه تفريق مجع أقربائه فإنَّ قَلَع. واكتمال سروره وارتفاع أموره على قدر مسك البناء وإحكامه

فإن رأى أنه جيدد بنيان قدمياً لعامل فهو جتديد سرية ذلك . وأصحابه وأصدقائه وجنوده، وذهاب دولته
فإن رأى أنه ابتدأ ببناء، فحفره من . العامل، فإن كان البناء لفرعون أو إلنسان ظامل فهو جتديد سريته

ومن رأى أنه . ه فإنه يف طلب علم أو والية أو حرفة، وسينال ما يرومأساسه، وبناه من قراره، حىت شيد
يبين يف بلدة أو قرية بنيانا فإنه يتزوج هناك امرأة، فإن بىن من خزف فإنه تزين ورياء، فإن بىن من طني 

فإن رأى أنه بىن بناء من . فإنه كسب من حالل، وإن كان منقوشاً فإنه علم أو والية، مع طهر وطرب
أجر عليه صورة فإنه خيوض يف باطل، ألن البناء باجلص واألجر نفاق، والنفاق هو البناء باجلص جص و
ومن رأى أنه يبين يف الغربة فإنه يتزوج امرأة مل . من عمل عمل اجلص عمل ما ال حيل له: وقيل. واألجر

والطني اليابس مظاعة . يقنيوالبناء بالطني هو الدين وال. يتقدم إليه ذكرها، أو أنه يقيم يف الغربة وميوت
ومن رأى أنه طني بيته وكان الطن رطبا . ومن رأى أنه طني قرب النيب صلى اللّه عليه وسلّم فإنه حيج. مال

والبناء املليح يدل على األلفة واحملبة . ومن رأى أنه آكله فإنه مال يأكله بقدر ما أكل منه. فهو صاحل
ورمبا دلّ البناء احملكم على القوة والشدة، أو على . كار من النساءوالنسل والرزق والكسوة اجلليلة واألب

املعاضدة واملساعدة، ورمبا دلّت رؤية البناء على العمر الطويل، ورمبا دلّ البناء على بانيه، فإن كان كنيسة 
كان من دلّ عليه نصرانياً، وإن كان مسجدا كان من دلّ عليه مسلُما، وإن كان مدرسة كان من دلّ 

ومن بىن يف املنام مسجداً أو مكاناً قربة هللا تعاىل، . عليه فقيها، أو رباطا كان من دلّ عليه عابداً زاهداً
فإن كان ملكاً أقام احلق وأمر باملعروف وى عن املنكر، وإن كان عاملاً صنف كتاباً انتفع الناس بعلمه أو 

وإن كان متزوجاً رزق ولداً وانتشر له . زوجوإن كان أعزب ت. فتاويه، وإن كان ذا مال أدى زكاة ماله
وإن كان فقرياً استغىن، وإال مجع بني الناس باخلري وأعام على طاعة اللّه تعاىل، وإال تاب إىل . ذكر صاحل

وإن بىن مبا ال جيوز به البناء، أو احنرف . اللّه تعاىل مما هو مرتكبه، أو اهتدى إىل اإلسالم، أو مات شهيداً
ب، أو حرفه إىل غري جهته دلّ على عكس اخلري بالشر، فإن رأى قباباً أو بناها يف املنام فيدل عن احملرا

ومن رأى أنه بىن قبة على السحاب فإنه يصيب . ذلك على رفع شأنه، أو انضمامه إىل ذوي األقدار
فعاله، ومن رأى أن له بنيانا فوق السماء واألرض من القباب اخلضر حسنت أ. سلطاناً وقوة حلكمه
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وإن رأى املريض كأنه يبين داره وال يدري . ومن رأى أنه يبين محاما فإنه يبين بامرأة. ومات على الشهادة
ومِن رأى أنَّ أباه قد أسس . مىت هدمها فإن جسمه قد عاودته الصحة، وانصرف عنه املرض الذي هو فيه

ومن رأى أنَ العمال يعملون يف . ين أو دنيابنيانا ورفع هو مسكه فإنه يتم صنائع أبيه اليت كانت له يف د
  .داره فإنه خياصم امرأته، أو يهجر صديقاً له وما أشبه ذلك

  البناء

. وتدل رؤية البناء على الشاعر، وعلى العمر الطويل. وهو رجل جيمع بني الناس باحلالل، ألنه يبين باللنب

 رؤيته على األلْفة واحملبة، واملعاضدة والبناء باألجر، وقد تدل. ورمبا دلّت على الشره يف الدنيا والرغبة فيها
  .وناقض البناء ناقض العهود وناكث الشروط. واجلص وكل ما يوقد حتته النار

  البنْدر

  .هو يف املنام رجل موثوق، تودع عنده الودائع

  البنْدق

. له نال ماالً بكدإنه مال من كد، فمن أك: ويقال. هو يف املنام رجل غريب سخي لكنه ثقيل الروح

  .ورمبا دلّ على زوال بكارة البكر

  البنفسج

  .هو يف املنام جارية رائعة

    

والبنفسج وما أشبهه من الرياحني دليل على املرأة القليلة الثبات، أو الولد القصري العمر، أو الكثري 
  .بةفإن رأى البنفسج يف منامه مع شيء من الورد فإنه يدل على األلفة واحمل. األمراض

  البهار

يدل يف املنام على ولد ميوت يف الطفولة، أو فرح ال يدوم، أو جتارة تزول، أو امرأة تفارقه، أو والية تنتقل 
  .البهار دراهم: وقيل. عنه

  البهق
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  .من رأى يف منامه أن البهق قد أصابه، دلّ ذلك على أسرار رديئة

  البواب

منامه أنه بواب، وأنه أشترى جارية، فإنه يلي والية عظيمة ومن رأى يف . هو يف املنام رجل عظيم سلطاين
ومن رأى أنه بواب األمري نال . ومن رأى أنه بواب امللك فإنه يدين ديناً. من قريب لقربه من السلطان

  .والية

  البؤس

  .من رأى أن بؤساً وشدة أصاباه فإنه يفتقر، والبؤس مرض يلحقه، والبؤس عداوة وتفرقة

  البوق

. ومن مسع يف الرؤيا صوت البوق فإنه يدعى إىل وقعة. نام صيت حسن وحرب إلرهاب العدوهو يف امل

وصاحب البوق يدل على رجل . والبوق يدل على أخبار باطلة. فإن رأى أنه نفخ فيه فتقع له مشكلة
 بوقه عيباً والبوق يعرب خبلق املرأة، فمن رأى يف. والبوق يف املنام خري يظهر. غماز أو قواد أو بائع مخر
  .نسب ذلك إىل خلق املرأة

  البول

. وإدرار البول يف املنام دليل على إدرار الرزق. هو يف املنام بذل ماله فيما ال حيل له، أو وطء ما ال يناسبه

وامساك البول وتعسره رمبا دلّ على استعجاله يف األمور وعدم الصواب وإن احلاقن ال يستقر له قرار حىت 
ومن رأى كأنه بال يف موضع جمهول تزوج امرأة . والبول يف املنام مال حرام. ده من ذلكيدفع عنه ما مج
ومن رأى كأنه بال يف بئر فإنه ينفق . من رأى كأنه يبول فإنه ينفق نفقة تعود إليه: وقيل. يف ذلك املوضع

حمراب يولد له فإن بال يف . ومن رأى أنه بال على سلعة فإنه خيسر يف تلك السلعة. من مال كسب حالل
ومن رأى كأنه بال بعضاً . ومن رأى كأنه بال على املصحف حيفظ أحد أوالده القرآن الكرمي. ولد عامل

فإن رأى كأنه يبول . وحبس بعضاً، فإن كان غنياً ذهب بعض ماله، وإن كان مكروباً ذهب بعض كربه
أنه حاقن فإنه يغضب على فإن رأى . معه شخص آخر فاختلط بوهلما وقعت بينهما مواصلة ومصاهرة

فإن رأى أنه بال يف . فإن قوي عليه البول، ومل جيد لذلك موضعاً أراد دفن مال وال جيد مدفنا. امرأته
فإن رأى الناس يتمسحون . موضع البول فأكثر من بوله انفرج إن كان فقرياً، وإن كان غنياً خسر يف ماله
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فإن رأى . ناً معروفاً بال عليه فإنه يذله بإنفاق ماله عليهفإن رأى إنسا. ببوله ولد له غالم يتبعه الناس
ومن . الرجل أنه يبول لبناً فإنه يضيع الفطرة، فإن شربه إنسان معروف فهو ينفق عليه يف دنياه ماالً حالال

فإن رأى أنه يبول . رأى أنه يبول دما فإنه يأيت امرأة مطلقة، أو امرأة ذات حمرم، وهو ال يعلم بذلك
فإن رأى كأنه بال تراباً أو طيناً . فإن رأى أنه بال عصرياً فإن يسرف يف ماله. نا ولد له ابن مريضزعفرا

. فإن بال غائطا ارتكب فاحشة مع أهله. فإن بال ناراً ولد له ولد ذو سلطان. فإنه رجل ال حيسن الوضوء

 يناسب جوهر ذلك وإن خرج طائر ولد له ولد. فإن خرج بدل البول قيء دلّ ذلك على ولد حرام
ومن بال يف قميصه فيولد له ولد، فإن مل . ومن بال قائماً فإنه ينفق ماله جهال. الطائر يف الصالح والفساد

ومن رأى أنه يبول يف حمفل من حمافل . فإن رأى أنه يبول يف أنفه فإنه يأيت حمرما. يكن له زوجة تزوج
بن ساسان وكان راعي أغنام كأنه بال وعال منه ورأى والد أردشري . السوق صار حمتسباً على السوق

ال أعربها لك حىت تنسب إيل ولداً بولد لك، فوعده : خبار عم السماء كلها، فسأل بابك املعرب، فقال
ومن رأى أنه بال يف دار قوم أو حملة قوم أو . يولد لك غالم ميلك اآلفاق فكان كذلك: بذلك، فقال

رح هناك نطفته مبصاهرم فإن كان ذلك البول يف املسجد فإنه يرزق مسجد قوم أو بلد أو قرية فإنه يط
ومن . ومن رأى أنه يبول يف قارورة أو طشت، أو جرة أو بئر أو خربة فإنه يتزوج امرأة. ولداً بارا تقياً

ومن رأى أنه بال فينتشر . رأى أنه بال يف حبر فيخرج منه مال إىل السلطان يف عشر أو زكاة وغري ذلك
  .دهأوال

    

. ومن رأى أن قلما خيرج من عضوه التناسلي فيولد له ولد يشارك يف كل علم، ألن القلم حيفظ كل علم

ومن رأى أنه بال بوالً كثرياً . وإن رأى أن حبة قد خرجت من عضوه فيولد له غالم يكون له عدوا
ون إليه فذلك دليل نكد أو خالف العادة، أو تلوث به، أو كانت رائحته كريهة، أو أنه بال والناس ينظر

  .وشرب البول يدل على الشبهة يف املكاسب أو األموال احلرام. إظهار شر يفتضح به

  البوم

ويدل البوم على البطالة . وهو أيضاً لص مكابر شديد الشوكة ال ناصر له. هو يف املنام ملك جبار رهيب
ومن . أنه عاجلاً بومة فإنه يعاجل إنساناًومن رأى . وهو إنسان خائن ال خري فيه. يف العمل وعلى اخلوف

ويدل البوم على اللصوص والفرقة والوحشة . رأى أن بومة وقعت يف بيته فذلك خرب يأتيه مبوت إنسان
  .والكالم الفاحش
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  بياض اللون

ومن رأى أن لون خده أصبح أبيض اللون فإنه . من رأى وجهه يف املنام أشد بياضا مما كان فإنه مرض
  . وكرماًينال عزاً

  البياع

وتعطيل الصالة والبخس يف . تدل رؤيته يف املنام، أو االنتقال إىل صفته، واىل معيشته على األميان الفاجرة
وإن رأى أنه . ورؤية بياع الشعري تدل على رجل حيب الدنيا. الربا وعدم الطهارة. الكيل وامليزان وأكل

وبياع الثياب . وبائع الغزل يدل على السفر. ال بأس بهأخذ دراهم على البيع أو دنانري أو باع بالعوض ف
وبياع الفاكهة والثمار وحنوها . الغالية األمثان ذو أمانة وجاللة، وله خطر و شأن ما مل يأخذ مثنا على بيعه

وبياع الرياحني صاحب أحزان وبكاء أو أنه . رجل يفضل دينه على دنياه، يتعب كثرياً يف طلب رزقه
  .وبياع الرصاص صاحب أمر ضعيف. وبياع الطيور خناس اجلواري. آنرجل قارىء القر

  البيت

ورمبا دلّ بيته على جسمه فإن . دخل فالن بيته إذا تزوج: هو زوجة الرجل اليت يأوي إليها، ومنه يقال
وإن مل يكن هناك مريض تزوج إن . رأيت كأين بنيت بيتاً جديدا، فإن كان مريضاً صح جسمه: قال

ومن رأى أنه عال فوق بيت جمهول . و زوج ابنته وأدخلها، أو اشترى سرية على قدر البيتكان أعزب، أ
ومن رأى أنه حبس يف بيت موثق، مقفَل عليه باب، والبيت وسط البيوت، نال خرياً . أصاب امرأة

حريق ومن رأى أن بيته من ذهب أصابه . ومن رأى أنه احتمل بيتاً أو سار به احتمل مؤونة امرأة.وعافية
ومن رأى يف داره بيتا واسعا مطيناً فإنه امرأة . ومن رأى أنه خيرج من بيت صغري خرج من هم. يف بيته

وإن كان حتت البيت قبو فإنه . صاحلة، وإن كان البيت جمصصا أو مبنيا بآجر فإنه امرأة سليطة منافقة
ومن . ى املرأة سيئة اخللق رديئةوالبيت املظلم يدل عل. رجل مكار، وإن كان من طني فإنه مكر يف الدين

وإن رأى أنه . رأى أنه دخل بيتاً مرشوشاً أصابه هم من امرأته بقدر البلل وقدر الوحل، مث يصلح ويزول
يبين يف بلد بيوتاً وحصوناً فإن تزوج فيه ويولد له أوالد، فإن رأى أن بيته أوسع مما كان فإن اخلري 

ومن رأى أنه يؤسس بيتاً جديداً أصابه غم كبري، فإن رأى . رأتهواخلصب يتسعان عليه وذلك من ِقبل ام
وإن رأى بيته . وإن رأى بيته مظلماً سافر سفراً بعيداً من غري منفعة وال سرور. بيتاً جديداً مات عدوه

  .فإن رأى أنه يهدم بيته يرث غريه ماله. مضيئاً سافر سفراً ولقي فيه خري
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  البيدر

أو أنه علم . هو مال يصيبه مالكه من كسب غريه: وقيل. ن عمل طويل املدىهو يف املنام مال جمموع م
  .يعرفه

  البيذق

  .تدل رؤيته يف املنام على تنقل األحوال من بداية إىل اية صاحله

  البيض

    

فمن رأى أن دجاجته باضت فيولد له . إذا كان البيض يف موضع أو يف إناء فهو يدل على نساء أو جوار
فإن رأى بيده بيضاً فإن . ى أنه أكل بيضاً نيئاً فإنه يأكل ماالً حراماً، أو يزين، أو يصيبه همفإن رأ. ولد

فإن رأى أن امرأته باضت فإا تلد ابناً كافراً، فإن رأى أنه أحضن دجاجة بيضاً . امرأته تصبح كامليتة
ورمبا يرزق أوالداً بعدد . فنقفت منه الفراريج فيحيا له أمر ميت، قد تعسر عليه، ويولد له ولد مؤمن

فإن . فإن ضرب البيض ضربة وكانت امرأته حامالً، فإنه يريد أن يتزوج جاريه فال يستطيع. الفراريج
ومن رأى أن . وبيض الببغاء جارية ورعة. رأى أن عنده بيضاً كثرياً فإن عنده ماالً ومتاعاً خيشى فساده

 أمده وتعسر، وينال بإصالحه ماال، وحييا له أمر ميت، فإن بيده بيضاً مسلوقا فإنه يصلح له أمر قد طال
ومن . وبيض الكركي أوالد مساكني. حناه أكل مال امرأة أو أسرف فيه، فإن أكله فإنه يتزوج امرأة غنية

ومن رأى أنه يأكل قشور . رأى أنه أعطي بيضة ولد له ولد شريف، فإن انكسرت البيضة مات ولده
والصغار . والبيض الكثري لألعزب زواج، وللمتزوج أوالد. قبور ويسلب املوتىالبيض فإنه رجل ينبش ال

والبيض . والبيض يدلّ على ذهب وفضة، فبياضه فضة، وصفاره ذهب. من البيض بنات ومن الكبار بنون
ورمبا دلّ البيض على االجتماع باألهل . يدل على األوالد واألزواج واإلماء، ورمبا دلّ على القبور

ومن رأى البيض حيرق يف مكان . ورمبا دلّ على مجع الدراهم والدنانري وادخارها. رب واألحبابواألقا
  .كما حيرق الزبل فإنه يدل على سيب نساء ذلك املكان

  البيطار

وهو رجل يعني اجلند والعسكر والكبار على . تدل رؤيته على عاقد الزجيات واألسفار وعلى بائع األوطية
  .ألنه بيطار األجسام. يب ومصلح وجابر وحجام وشعابهو طب: وقيل. أمورهم
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  البيع

من رأى يف منامه أنه يباع، أو ينادى عليه، فإنه يكرم وينال عزا وسلطانا إن اشترته امرأة، فإن اشتراه 
ومن رأى كأن يباع وكان من العبيد أو الفقراء أو . وكلما كان مثنه أكثر كان أكرم. رجل ناله هم
والبيع خيتلف يف التأويل .  ذلك دليل خري، وأما يف املياسري واملرضى فإن ذلك دليل شراملأسورين فإنه

 حبسب اختالف املبيع، وكل ما كان شرا للبائع كان خريا للمبتاع، وما كان خريا للبائع فهو شر
فإن باع ما يدل إن البيع زوال ملك، والبائع مشتر واملشتري بائع، والبيع إيثار على املبيع، : وقيل. للمبتاع

على الدنيا آثره اآلخرة عليها، وإن باع ما يدل على اآلخرة آثر الدنيا عليها، وإالّ استبدل حاال حبال على 
والبيع يف املنام فراغ عما . قدر املبيع والثمن، وبيع احلر دولة وحسن عاقبة لقصة يوسف عليه السالم

اً حقرياً، واشترى شيئاً نفيسا، وكان يف غزو، مات باعه، ورغبة فيما اشتراه، فإن باع يف املناع شيئ
ولو باع شيئاً نفيساً، واشترى شيئاً حقرياً، دلّ على سوء اخلامتة، والعياذ باهللا تعاىل، ورمبا آثر . شهيداً

ورمبا دلّ البيع على ذلّة احلر إذا جرى . الدنيا على اآلخرة، أو األمة على احلّرة، أو املعصية على الطاعة
  .ع يف املنام، لكن تكون عاقبته محيدة قياسا على قصة يوسف عليه السالمالبي

  الِبيعة

وكذلك . وهي معبود اليهود، فمن رأى يف منامه أن يف مرتله بيعة، فإن قوله يف القدر يضارع قول اليهود
والبيعة يف . وإن رأى أنه يف بيعة فإن مذهبه مذهب اليهود. لو رأى أن مرتله بيعة فإنه يتمرد على رئيسه

املنام دالة على احلكمة والعلوم املنسوخة واألطباء، فإن رأى نفسه يفعل ما يفعله أهلها دلّ على معاشرة 
وإن رأى املساجد والبيع مهدومة دلّ على . اليهود، أو املتخلقني بأخالقهم، أو أنه يرغب يف مذهبهم

  .ايعة على تقوى اللّه تعاىل وطاعتهورمبا دلّت البيعة على املب. مهوم العدو وظفرهم باملسلمني

  البئر

    

والبئر مال أو علم، . وإذا رأت املرأة بئراً فهو رجل حسن اخللق. بئر املاء يف املنام امرأة ضاحكة مستبشرة
ومن رأى أنه حفر بئراً وفيه ماء تزوج امرأة موسرة ومكر ا، . أو رجل ضخم أو سجن، أو قيد أو مكر

مل يكن فيها ماء فإن املرأة ال مال هلا وإن رأى أنه شرب من مائها فإنه يصيب ماالً ألن احلفر مكر، فإن 
وإن رأى بئراً عتيقة يف حملة أو دار أو قرية يستقي منها الصادرون والواردون باحلبل والدلو فإن . من مكر

فإن . ك ذكر حسنهناك امرأة، أو بعل امرأة، أو قيمها، ينتفع به الناس يف معايشهم، ويكون له يف ذل
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وإن رأى أنه حيفر . رأى أن املاء فاض من ذلك البئر فخرج منه، فإن هم وحزن وبكاء يف ذلك املوضع
فإن رأى بئره قد فاض حىت دخل املاء البيوت، . بئراً ليسقي منها بستاناً فإنه يتناول دواء جيامع به أهله

نه ينجو من هم ويذهب من ماله بقدر ما خرج فإن يصيب ماالً يكون وباالً عليه، فإن خرج من الدار فإ
فإن رأى أنه وقع يف بئر ماء كَِدر، فإن يتصرف مع رجل سلطاين جائر، ويبتلى بكيده وظلمه، . من الدار

فإن قعد فوق بئر، فإنه . فإن كان املاء صافياً فإنه يعمل لرجل صاحل يرضى منه كفافاً. ويتعسر عليه أمره
والبئر إذا رآه . فإن رأى أنه يهوي أو يرسل يف بئر فإنه يسافر. نجو من كيدهيعامل رجالً مكاراً، وي

الرجل يف موضع جمهول، وكان فيه ماء عذب، فإنه دنيا الرجل، ويكون فيها مرزوقاً، طيب العيش، 
يه فإن رأى أن رجل. وادام البئر موت املرأة. طويل العمر بقدر املاء، وإن مل يكن فيها ماء فقد نفد عمره

فإن مسع . فإن نزل يف بئر وبلغ نصفه فأذن فيه فإنه يسافر. تدلّتا يف البئر فإنه ميكر مباله كله أو بعضه
من رأى بئراً يف داره أو : وقيل. األذان يف منتصف البئر عزل وإن كان والياً، وخسر ولو كان تاجراً

 حيتسب، فإنه رأى أنه سقط يف بئر أرضه فإنه ينال سعة يف معيشته، ويسراً بعد عسر، ومنفعة من حيث ال
ورمبا دل البئر على الوالد والولد، واملؤدب والقرب، واملكر وقضاء احلوائج، والسفر . تسقط مرتبته وجاهه

فبئر الدار دال على صاحب الدار أو حانوته، أو زوجته أو : ولكل بئر تأويل. واملطلب، والشح والكرم
والبئر املوجود يف الطرقات . والبئر املعطلة تعطيل من السفر واحلركات. خادمه، أو ماله أو موته أو حياته

  .دال على املسجد أو احلمام، ورمبا دل البئر على املرأة الزانية اليت يأيت إليها كل واحد

وبئر الساقية دال على الدنيا اليت . وبئر السبيل دال على الفرج بعد الشدة. وبئر احلارة دال على حارسها
وإن رأى اإلنسان بئر . ها قوم، ويفتقر آخرون، ورمبا دلّ على دار العلم واملدارس بالنسبة للطلبةيسعد في

ورمبا . زمزم يف حارة من احلارات أو بلد معروفة قدم إىل ذلك املوضع رجل ينتفع الناس بدعائه أو معروفه
 م الغيث النافع عند دل ذلك على نصرة أهل ذلك البلد على أعدائهم وكثرة بركتهم، ورمبا نزل

فإن رأى أنه وقف على بئر واستقى من ماء طيباً صافياً، فإن كان من أهل العلم حصل له . احتياجهم إليه
منه بقدر ما استقى، وإن كان فقرياً استغىن، وإن كان أعزب تزوج، وإن كانت زوجته حامالً أتت بولد 

وإن كان طالب حاجة . لناس، والتذلل هلمخاصة إن استقى بدلو، وإال حصل له سبب يستغين به عن ا
وإن كان يطلب مطلباً . قضيت حوائجه، وإن كان يرجو سفراً سافر وحصل له يف سفره فائدة طائلة

حصل له، وإن كان يؤمل أمالً أدركه فإن كان البئر قريب الرشا كان رجالً كرمياً، وإن كان رشاه بعيداً 
ورمبا دلّ البئر على الشك يف الدين، . لّ الشرك والكفر باهللا تعاىلكان رجالً خبيالً، فإن غار ماء البئر د

من رأى أن بئره تطوى، . ومن رأى أنه ينظر يف بئر فإنه يتفكر وينظر يف أمر امرأة. ألنه عكس بري ريب
  .وكانت امرأته مريضة، أو عليها نفاس، فإا ختلص وتربأ من سقمها
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  باب التاء

  التابعون

    

نام أحد التابعني عليهم الرمحة صار يف بلدة أو أرض، فإن كان أهل ذلك املوضع يف كرب من رأى يف امل
ورؤية العلماء منهم أو . أو قحط أو خوف فرج اللّه عنهم، وأصلح حال رئيسهم، وحسنت سريته فيهم

ح ورؤية الوعاظ زيادة يف الفتو. ورؤية احلكماء زيادة يف احلكمة. من غريهم زيادة يف علم الرائي
ومن رأى بعض الصاحلني من األموات قد أحياه اللّه . ورؤية األولياء والصاحلني زيادة يف الدين. والسرور

ومن رأى أنه أحيا رجالً منهم . تعاىل يف بلده، نال أهل تلك البلدة اخلصب والفرج والعدل ممن واليهم
 فهو دليل على أن يصيب بعض غموم ومن رأى أنه حتول إىل بعض الصاحلني املعروفني. فهو إحياء لسنته

  .الدنيا ووحشتها بقدر مرتلة ذلك الصاحل مث يظفر مبراده

  التابوت

إن صاحب هذه الرؤيا : وقيل. هو يف املنام ملك عظيم، فإن رأى اإلنسان أنه يف تابوت نال سلطاناً
 إن رأى هذه :وقيل. خائف من عدو وعاجز عن معاداته، وهذه الرؤية دليل الفرج، والنجاة من شر

ومن رأى كأنه على تابوت فإنه يعايف من خصومة، وسينال الظفر، . الرؤيا من كان له غائب قدم عليه
والتابوت يف املنام يدل . ومن رأى أنه أعطي تابوتا رزق علما وحلما، وسكينة ووقار. ويصل إىل املراد
ني احلق والباطل، كما تدل رؤيته وتابوت الطحان تدل رؤيته على احلاكم الفاصل ب. على اهلم والنكد

  .على العلم واهلداية

  التاج

وإذا . ورمبا دلّ لبسه على جتديد البلد، أو إرغام العدو. يدل التاج يف املنام على العلم والقرآن والُملك
وإن كانت حامالً ولدت . رأت املرأة التاج على رأسها فإا تتزوج برجل رفيع غين أو ذي سلطان

رأى رجل التاج على رأسه فإنه ينال سلطاناً أعجمياً، فإن دخل عليه ما يصلحه سلُم دينه، وإن . غالماً
وقد يكون التاج زوجة، وهي رفيعة . وإال كان فيه ما يفسد، ألن لبس الذهب مكروه يف الشرع للرجال

 شرف ومن رأى ذلك وكان سجيناً يف سجن السلطان فإنه خيرج ويشرف أمره كما. القدر غنية موسرة
. أمر يوسف عليه السالم مع امللك، إالّ أن يكون له ولد غائب فإنه ال ميوت حىت يراه فيكون هو تاجه
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وإن رأت امرأة أن . والتاج ملك العجم أو سلطان. والتاج املرصع باجلوهر خري من التاج املذهب وحده
ب دنيا ومال، وجاه على رأسها تاجاً من ذهب، مرصعاً باجلواهر وكانت أمياً تزوجت برجل صاح

وحسب، قليل املرض أعجمي، فإن كان من ذهب فقط فهو زوج شيخ مسن، فإن كانت ذات زوج 
. وإذا رأى سلطان أنه لبس تاجاً من ذهب مث كفر أو بغى فإن بصره يذهب. فإا تلد ابناً يسود أهل بيته

من رأى أن على رأسه : وقيل. وإذا لبس تاجا من ذهب وجوهر فإنه ينال سلطاناً أعجمياً ويضيع دينه
وإن رأت امرأة أن تاجها خطف وكان زوجها مريضاً . تاجاً وهو أهل لذلك فإن رئاسة يناهلا على قومه

  .فإن زوجها ميوت

  التاجر

من رأى يف املنام أنه يف حانوت، وحوله بضاعة، وعليه زي التجار، وهو يتاجر ويأمر وينهى فذلك رئاسة 
ورؤية التجار يف املنام تدل على .  يكن الرائي من أكابر التجار فإنه يأمن من الفقروإذا مل. له يف جتارته

ورمبا دلّت رؤيتهم على . األرباح والفوائد واملناصب العالية واألسفار واإلطالع على األخبار الغريبة
 املرأة يف املنام التفريط يف ما فرضه اللّه تعاىل عليهم كاحلج واجلهاد والصيام وصالة اجلمعة، فإن صارت

تاجرة، أو أن النساء صرن تاجرات، فإن كن يف سوق السالح دلّ ذلك على حركة العدو واستيالئه على 
  .بالد اإلسالم، وإن كن يف سوق الصاغة أو الثياب دلّ ذلك على الفوائد واألرباح

  التأويل

 له أحد صادق من الناس يف املنام يدل يف املنام على األخبار الواردة عن لسان من ليس بصادق، فإن فسره
  .فهو كما قيل

  التبان

  .تدل رؤيته على الرزق من جهة األسفار، ورمبا كان يف التأويل خياطاً

  التبختر

فإن كان ذا مال فال . يدل يف املنام على اخلطأ يف الدين، ويدل على إصابة شرف دنيوي زائل عن قريب
  .يعرف مصدر كسبه

  التبخر
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واملبخرة مملوك أديب ينال من صاحبه ثناًء . ن يف املنام بالبخور يدل على حسن معاشرة الناستبخر اإلنسا
واحلنوط، والتدخني بالطيب ثناء . هو للمريض دليل املوت: وقيل. حسناً، والطيب يف األصل ثناء حسن

 سواد واملسك وكل. وأما العنرب فحصول على مال من جهة رجل شريف. مع خطر ملا فيه من الدخان
ومن رأى أنه يتبختر نال رحبا وخرياً، . من الطيب كالقرنفل فهو دليل السرور، ومسحوقه ثناء حسن

ورمبا دلّ البخور على العلم والدين، أو على صدقة العالنية، أو الربطيل، أو الصلح . والتبختر غىن للفقري
اطن، أو التحبب إىل الناس والتملق مع اخلصوم، أو خدمة األبطال، أو إظهار األسرار، وإفشاء ما يف الب

وخبور العزائم يف املنام إرغام للعدو، ونصر على احلسود، وأمان من اخلوف، . هلم، ورمبا دلّ على احملبة
  .والشفاء من األمراض، وإبطال السحر، وجلب للرزق

  الِتبر

كم اإلكسري اخلالص تدل رؤيته يف املنام على علم نافع، وصديق خملص، وزوجة موافقة وولد صاحل، وح
  .كذلك

  التبسم

  .يدل يف املنام على السرور، واتباع السنة، فإن النيب صلى اللّه عليه وسلّم كان يضحك تبسماً

  التبن

وقد روي أن ابن سريين نظر إىل تنب يف اليقظة، . هو يف املنام مال كثري وخصب ملن أصابه وأدخله مرتله
رأى التنب يف منامه فليحتفظ الكيس، فهو مال ملن أصابه، ويكون من : وقيل. لو كان هذا يف النوم: فقال

ومن رأى أن عنده تبناً . التنب مال بتعب ألنه ال يوصل إليه إال بعد الدق: وقيل. أثره ظاهراً عليه كثرياً
وإن . نال رزقاً حالالً، أو مؤونة لنفسه فإن أكل يف املنام منه شيئاً أكل مثنه، أو نال شدة وقحطاً وجوعا

ورمبا دلّ . جعله يف مكان ال يليق به كالصناديق واخلزائن دلّ على الغالء، وموت ما يأكله من الدواب
ويستدل . وكثرة التنب يف البلد دليل على كثرة النبات. التنب على مال الصدقات ألنه من فضالت األموال
وتنب احلمص دال عليه، .  الباقالءوتنب الفول دال على. بالتنب على مزروعه، فتنب القمح دال على القمح

  .فما رؤي يف املنام فيه من كثرة أو قلة عاد على أصله

  التثاؤب
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والتثاؤب يف املنام يدل . هو يف املنام فسق، وعمل يرضى به الشيطان، مثل النواح والتكاسل عن الصالة
 الصالة احترازاً من على الوثوب على اخلصوم، وعلى الثواب، وإن اإلنسان مأمور بالكظم إذا كان يف

  .ورمبا دلّ على كشف حال اإلنسان، وقد يكون مرضاً ال يشفى منه صاحبه. الشيطان

  التجرد من الثياب

من رأى أنه جترد من ثيابه، ومل يعرف ما إذا كان جترده يف بر أم يف معصية، فإن كان املوضع الذي 
تح منها، وعليه بعض ثياب، فإنه يهتك ستره، يتجرد فيه سوقا، أو بني الناس، والعورة بارزة، وكأنه مس

وال خوف يف ذلك، وإن كانت العورة غري بارزة، ومل يصر على االستحياء منها، ومل يكن عليه من ثياب 
شيء، فإنه يسلم من أمر هو فيه مكروه، وإن كان مريضاً شفاه اللّه تعاىل، وإن كان مديناً قضى اللّه 

ه تعاىل، فإن مل يكن عليه شيء من الثياب فإنه يقنط من رجل كان يرجوه، دينه، وإن كان خائفاً آمنه اللّ
أو يعزل عن سلطان هو فيه، أو ينتقض أمر هو به متمسك، كل ذلك إذا كانت عورته بارزة ظاهرة وهو 

: وقيل. كاملستحيي منها، فإن مل تكن ظاهرة فإن ماله يتحول إىل حال السالمة والعافية من مشاتة عدوه

تجرد ظلم، وجتريد امليت يف املنام دال على إجبار الرائي على طالق امرأة، أو على السفر أو على إن ال
  .التوبة من اإلقالع من الذنوب، واالهتداء إىل اإلسالم

  التحابب

إذا كان حتابب اإلنسان لغريه يف املنام يف اللّه سبحانه وتعاىل فإنه دليل على وجوب رمحة اللّه ورضوانه، 
وإن كان التحابب يف غري اللّه تعاىل دلّ على . إلقالع عن الذنوب، وعلى هداية الكافر إىل اإلسالموعلى ا

  .عقد شركة نتيجتها اخليانة، أو الزواج بغري ويل

  التحدث

فإن . إذا حتدث اإلنسان يف املنام مبا ينبغي كتمه، دلّ ذلك على تبذير املال، أو إلقاء احلكمة إىل غري أهلها
  .املنام بنعم اللّه تعاىل عليه كان دليالً على شكر اللّه تعاىل واالحتفال حبمده على ما أوالهحتدث يف 

  تحويل األشياء

    

إذا حتولت األشياء عن معهودها كالكنيسة اليت حتولت إىل مسجد أو الشجرة اليابسة اليت أصبحت مثمرة 
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العامل من شر إىل خري، ومن خري إىل فإن ذلك يدل على تغري أرباب املناصب، أو على اختالف أحوال 
شر، وكذلك انتقال اجلوارح عن جواهرها واألشخاص عن صورها، فمن رأى أنه مكتهل، ومل يكن 

ومن رأى أنه صيب فال خري فيه على كل . كذلك فإن ذلك صالح يف دينه، ووقار له وزيادة يف شرفه
 نصف وليست كذلك فهو صالح هلا يف وإن رأت امرأة أا عجوز أو. حال فإنه يصبو ويتصرف جبهل

ومن رأى إنساناً مسناً يف املنام قد أصبح شاباً، فإن كان فقرياً استغىن، وإن كان ممن . دينها ودنياها
ومن رأى أنه صار غصنا طرياً مجيالً . أدبرت عنه دنياه عاد إليه إقباهلا، وإن كان مريضاً شفي من علُته

يطول يف املنام فإن حياته تطول ويكون له مال وأوالد، ومن رأى أنه ومن رأى أنه . فإنه ميوت سريعاً
ومن رأى النقصان يف شيء . يقصر باع داره أو دابته، أو إحدى الفوائد عنده، وقد يخشى عليه املوت

ومن رأى أنه يف هيئه امرأة وزينتها فيصيبه ذل خضوع وبالء يف . من خلقه فإن ذلك نقصان يف دنياه
إن كان يف خصام فليصاحل خصمه، فإن احلجة عليه، فإن : وقيل.  يرى أنه عاد إىل حالهنفسه، إال أن

وإن رأت املرأة أا أصبحت رجال، وكان هلا ولد غائب اتصلت به، وإن كانت . صاحله ظفر حباجته
بلوغه، ورمبا حامالً أتت بغالم، وإن مل تكن حامالً فإا ال تلد ولداً أبداً، وإن ولدت ولداً مات الولد قبل 

ومن استحال . انصرف التأويل إىل قيمها أو مالكها، وكان له ذكر يف الناس، وشرف بقدر عظم الِذكر
بدنه يف املنام إىل بدن أحد احليوانات، فإن كان سبعا تسلط على من دونه مباله أو بسلطانه وشدة بأسه أو 

ومن رأى لنفسه ريشا أو جناحاً فإن . انتهوإن كان إىل حيوان يؤكل دلّ على خريه أو مه. مبكره وخداعه
وإن رأى أنه يطري جبناحه ذلك فإنه يسافر سفراً يف سلطان بقدر ما استعلى . ذلك رئاسة وخرياً يصيبه

ومن رأى أنه صار من حديد فإن عمره . ومن رأى أن جسمه صار من فخار فال بقاء له. على األرض
رب عليه الناس فإنه يصري سلطاناً، أو صاحب السلطان، أو ومن رأى أنه صار قنطرة أو جسراً يع. يطول

ومن رأى أنه حتول عصا فال خري فيه، . نظري السلطان، أو عاملاً من العلماء، يتوصل به الناس يف أمورهم
وإن رأى أنه أصبح صوجلاناً فإنه كذلك، إال أنه ال . فإنه فساد يف دينه ودنياه، إال أن يكون متعباً يف دنياه

. وإن رأى طفالً مريضاً قد أصبح طرياً فإنه دليل على موته.  منه ما يطلبه باستقامة يف أمره أو طلبهينال

ومن رأى أنه حتول بعرياً أو دابة أو . ومن رأى أنه مسخ قرداً أو شبهه فإن ذلك زوال نعمة اللّه تعاىل
 حتول طرياً فإنه يكون سياراً يف وإن رأى أنه. سبعاً وحنو ذلك فال خري فيه يف الدين خاصة على كل حال

ومن رأى أنه حتول وحشاً فإنه . األرض صاحب أسفار، وتكون معيشته يف دنياه شبيهة مبعيشة ذلك الطري
ومن رأى . ومن رأى أنه حتول ظبيا فإنه يصيب لذة يف عيشه مع النساء. يفارق مجاعة املسلمني ويعتزهلم

ومن رأى أنه عنكبوت فإنه يصري عابداً تائباً من .  يف نفسهأنه حتول خرتيراً فإن عيشه خيصب، ويذل
  .ذنوب كثرية
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  التحية

    

من رأى أنه قد سلم على رجل يف املنام وليس بينهما عداوة أو خصومة، فإن املسلم عليه يصيب من 
ن كان املسلم فرحاً وأمناً وخرياً، فإن كان بينهما عداوة ظفر املسلم باملسلم عليه، وأِمن من شره، فإ

املسلَّم عليه شيخاً جمهوالً فإنه يسلم من عذاب اللّه تعاىل، فإن كان شيخاً معروفاً فإنه ينال غراساً وفاكهة 
كثرية، فإن كان املسلم شاباً جمهوالً فإنه يسلم من عدوه وإن كان املسلم يريد اخلطبة إىل رجل ورد 

ه مل يزوجه، فإن كانت بينهما جتارة وسلم عليه ورد جوابه، فإنه يزوجه من خيطبها، وإن مل يرد عليه جواب
جوابه، فإن تلك التجارة تلتئم بينهما، وإن مل يرد عليه مل يلتئم ومل تتم، فإن سلم عليه عدوه ومعه هدية 

فإن رأى أنه حيي بتحية جمهولة فقبلها، فإنه . إليه فإن عدوه يطلب منه الصلح، ويؤدي دينه، أو يغرم
ومن رأى أنه : وقيل. سالم، ويؤجر عليه، فإن مل يردها، ومل يقبلها أمث، ومل يؤجر عليهيسلم، ويرد ال

ومن رأى أنه يصافح من كان معتاداً عليه، ويسلم عليه، ويعانقه، فإن ذلك . يسلم على رجل نال غماً
دل على وإن رأى أنه يصافح عدواً ويعانقه، فإن ذلك ي. خري ويدل على كالم حسن يسمعه ويتكلم مبثله

والسالم . ومن رأى أن املالئكة عليهم السالم يسلمون عليه آتاه اللّه بصرية وخري عاقبة. أنَّ عداوته تزول
يف املنام يدل على االنقياد للمسلم عليه، ورمبا دلّ السالم على احلاجة الداعية ملن شأنه أن يرد عليه 

اعته، أو مل يقبل قوله بني الناس، وإن طلب السالم، فإن رد أحد عليه ربح فيما يرومه، وإال كسدت بض
وإن ابتدأ قوماً بكالم قبل السالم دلّ ذلك على خمالفة . حاجة ومل يبتدئ أحداً بالسالم تعذرت حاجته

  .وإن سلّم أحد عليه ومل يرد، أو رد باإلشارة، دلّ ذلك على االستسالم. السنة وامليل إىل البدعة

  التخت

وإن كان . فإن كان خشباً كان ما يدل عليه جليالً. الزوجة والدابة واملنصبتدل رؤيته يف املنام على 
وختت القماش دال علي العز والرفعة، واخلري والكالم الطيب، وصالح احلال، . جريداً كان وضيعاً

  .وختت الثياب بشارة وسرور يصل إىل من رآه بعد أيام. واللباس اجلديد، واأللفة واالجتماع

  التخمة

  .أنَ به ختمة فإنه يأكل الربا، فإن زالت التخمة فإنه حيرص على السعي يف أمورهمن رأى 

  التخنث
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  .من رأى يف منامه أنه أصبح خمنثاً، فيصيبه هول وخوف وحزن

  التدبر

  .تدبر األمور يف املنام يدل على علو القدر

  التدبير

  .ن أشرف على قضائهوإن كان عليه دي. يدل يف املنام على قرب فرج املدبر إن كان يف شدة

  التدثر

والتدثر أيضاً يدل على . إذا تدثر اإلنسان بثوب أو حنوه يف املنام فذلك دليل على نشاطه يف طلب الرزق
  .مقام جليل يصل إليه

  التدلي

فإن رأى أنه . من رأى يف منامه أنه تدىل من السطح إىل األرض، فإنه يتورع، ويدع حاجة له يف ورعه
فإن انزلق يف طني أو وحل أو .  إىل مكان منخفض فإنه ييأس من رجل كان يرجوهسقط من مكان عال

  .وإن تدىل اإلنسان إىل بقر أو غنم مال إىل أهل اخلري. غريه فإنه يزول عن أمر الدين أو الدنيا

  التُراب

هلها، فالتراب ورمبا دلّ على األنعام والدواب أو الدنيا وأ. هو يف املنام يدل على الناس ألم خلقوا منه
ورمبا دلّ التراب على الفقر . أترب الرجل إذا استغىن: من األرض، وبه قوام معاش اخللق، والعرب يقولون

أو امليت أو القرب، فمن حفر أرضاً واستخرج تراا فإن كان مريضاً أو عنده مريض فإن ذلك قربه، وإن 
األرض سفره، وإن كان طالباً للزواج كانت كان مسافراً فترابه كسبه وماله وفائدته، وإن الضرب يف 

وإن كان صياداً فحفره ختلة للصيد، . األرض زوجة، واحلفر افتضاض، واملعول ذَكَر، التراب مال املرأة
  .وترابه كسبه وما يستفيده، وإال كان حفره مطلوباً يطلبه يف سعيه ويكسبه مكراً أو حيلة

    

 من الغبار، فإن كان غنياً ذهب ماله، ونالته ذلة وحاجة، وأما من نفض يده من التراب، أو نفض ثوب
وإن كان عليه دين، أو عنده وديعة رد ذلك إىل أهله، وزال مجيعه من يده، واحتاج من بعده، وإن كان 
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وضرب اليد بالتراب دليل على املضاربة . مريضاً نفض يده من مكاسب الدنيا، وتعرى من ماله
املشي يف التراب التماس مال، فإن : وقال بعضهم.  عصا يدل على سفر خبريواملكاسبة، وضرا بسري أو

مجعه أو أكله فإنه جيمع ماالً، وجيري املال على يديه، وإن كانت األرض لغريه فاملال لغريه، فإن محل شيئاً 
مرأته فإن كنس بيته ومجع منه تراباً، فإنه حيتال حىت يأخذ من ا. من التراب أصاب منفعة بقدر ما محل

ومن رأى كأنه يسف التراب فهو مال يصيبه وإن . ماالً، فإن مجعه من حانوته مجع ماالً من معيشته
فإن أمطرت . التراب مال ودراهم، فإن رأى كأنه كنس التراب يف بيت وأخرجه فهو ذهاب مال امرأته

اا وغبارها أصاب ماالً ومن ادمت داره وأصابه شيء من تر. السماء تراباً فهو صاحل ما مل يكن غالباً
ومن رأى كأن إنساناً حيثو التراب . فإن وضع تراباً على رأسه أصاب ماالً من تشنيع ووهن. من مرياث

فإن رأى . على رأسه وعينيه فإن الذي حيثو التراب ينفق على احملثي عليه ليلبس عليه أمراً، وينال مقصوداً
 ومن كنس دكانه، وأخرج التراب ومعه قماش، فإنه يتحول .كأن السماء أمطرت تراباً كثرياً فهو عذاب

ومن حثى التراب على رأسه يصيبه هم ال . ومشي الرجل يف التراب التماسه ماالً. من مكان إىل مكان
. والتراب يدل على األرزاق والزراعة والشبع واجلوع. والتراب عمر اإلنسان وحياته. يراجع اللّه تعاىل فيه

. س على التراب الطيب النظيف دلّ على سعادة ونصرة، ورمبا دلّ على الشك يف الدينومن رأى أنه جل

والتراب مع املرأة يف املنام محل . ورمبا دلّ على تربة الرجل اليت خلق منها، أو تربته اليت يعود إليها
ى السفر الشاق ويدل عل. ورمبا دلّ التراب على املاء أو النار أو الريح ألنه أحد العناصر. مشكوك فيه

ورمبا دلّ . فإن حثى أحد يف وجهة تراباً امتدح الناس بشعره وخاب قصده. الذي يحتاج فيه إىل التيمم
ويدل التراب على سرعة قضاء . ورمبا دلّ التراب على الدين الذي يشني املدين. التراب على سؤ املصرع

عنده بضاعة بارت خاصة إن رأى معها أو ومن كانت . احلاجة وعلى إجناز الوعد ألنه يترب به املكتوب
  .عليها تراباً وإن عكس تراب بارت

  التراب

تدل رؤيته يف املنام على اهلم والنكد ونقل الكالم، فإن نقل يف املنام تراباً دلّ : وهو الذي ينقل التراب
  .ذلك على زوال اهلم والنكد على أصحابه

  التربص

  .االجتهاد، ورمبا دلّ ذلك على فساد الدينهو يف املنام دليل على العلم ألرباب 

  الترس
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ورمبا دلّ . "الصوم جنة": هو يف املنام وقاية وجنة، وهو أيضاً يدل على الصوم، قال عليه الصالة والسالم
والترس رجل أديب كرمي، مطيع كفء إلخوانه يف كل شيء من الفضائل، حافظ . على الصديق احملجاج
والترس األمحر . والترس األخضر رجل ذو درع. رس األبيض رجل ذو دينوالت. هلم وناصر يف املكاره

وإن رأى اإلنسان مع الترس أسلحة . والترس األسود رجل ذو مال وسؤدد. رجل صاحب هلو وسرور
فإن رأى صانع أو تاجر أنَ ترسا موضوعاً عند متاعه، أو يف حانوته، . فإن أعداءه ال يصلون إليه مبكروه

فإنه رجل حالّف، وقد جعل ميينه جنة لبيعه وشرائه ومعاملته ليكون أنفق هلا، وإن كان له أو عند معامليه 
والترس إذا كان ذا قيمة فإنه يدل على امرأةَ موسرة مجيلة، . ولد فإنه ولد يكفيه املؤن كلها ويقيه املكارة

  .فإن مل يكن الترس ذا قيمة فإنه يدل على امرأة قبيحة

  الترسي

  .لطان قوي، حيرض اجليوش على أعدائهمهو يف املنام س

  تركاش

  .هو يف املنام عز ونصرة على األعداء، أو خدمة للبطال، ومال ومقام وولد

  الترمس

ودقيق . والترمس اليابس يف املنام هم ونكد. رؤية أخضره يف املنام شح ورزق بتعب، أو علم بغري عمل
  .ومسلوق الترمس رزق عاجل. الترمس داء

  الترنجبين

وأنزلنا ": هو املن، ورؤيته يف املنام تدل على رزق طيب بال منة أحد من املخلوقني، بدليل قوله تعاىلو
  ."عليكم املن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم

  التسبيح

    

وإن قال سبحان اللّه، وكان مغموماً أو سجيناً أو . من رأى أنه يسبح اللّه تعاىل يف املنام فإنه رجل مؤمن
ومن . فإن نسي التسبيح فإنه يسجن أو يناله غم وهم. يضاً أو خائفاً فرج اللّه عنه من حيث ال حيتسبمر
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صلى يف املنام فريضة مث سبح أو هلل أو كبر كان ذلك دليالً على قضاء الدين وبراءة الذمة والوفاء بالنذر 
  .والعهد والقيام بالشرط

  التسري

ورمبا دلّ ذلك على الغىن . وإن كان مريضاً سرى عنه مرضه. والسرورتدل رؤيته يف املنام على األفراح 
وإن كان الرائي أهالً للسفر سافر، . بعد الفقر، والعز بعد الذل، واملنصب على املنصب أو الدابة مع الدابة

  .ورمبا دلّت السرية على ألن الناس حيلفون بالطالق والعتاق. وجد به السري

  التسمير

  .سان يف املنام يدل على حرية وتبدد وتفريق حالتسمري أذان اإلن

  تشبه المرأة بالرجال

وإذا كانت الثياب شنيعة . إن رأت امرأة أن عليها كسوة الرجال وهيئتهم أو مركبهم فإنه حيسن حاهلا
والتشبه باليهود . فإن رأت أا حتولت رجالً كان ذلك جيدا لزوجها. فإنه تغري حاهلا مع هم وخوف

وغريهم دليل على امليل إىل أهوائهم، أو إىل دينهم أو السرور بأعيادهم، أو طلب الزواج والنصارى 
  .منهم

  التشهد

ومن رأى أنه قاعد . من رأى يف املنام كأنه يتشهد يف الصالة فرج اللّه تعاىل عنه مهه وقًضيت حاجته
وقراءة التحيات يف . قد فرب فَرجهللتشهد، فريفع إىل اللّه تعاىل حاجته، ويبلغ مراده فيها، وإن كان يف ف

ورمبا دلّت قراءة . املنام دالة على ويل ال يصح الزواج إال به، أو شرط جيب القيام به بني الشركاء
  .التحيات يف املنام على رد املال مبا هو أفضل منه

  التعارج

، واالحتياج واالحتيال، تعارج اإلنسان يف املنام دليل على االزدراء بالنعم، وكتماا والتظاهر بالفقر
  .وهجر األهل أو الزوجات، أو األوالد واجلحود، وكذلك التعامي

  التعزير
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لتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه ": تعزير اإلنسان يف املنام وقار له وتعظيم، قال تعاىل
  ."بكره وأصيالً

  التعزية

ليل على مضرة تصيبه، وفيمن هو يف شدة دليل منفعة، التعزية يف املنام، فيمن كان ذا يسار وحسن حال د
وأما يف املبشرين والراجني للمال فذلك دليل على احتياجهم إىل تعزية الناس هلم ملا يعرض هلم من 

ومن رأى يف املنام . والتعزية ملن هو يف شدة تدل على رجاء وخري وذهاب الشدة عنه. املصائب واألضرار
والتعزية يف املنام بغري مصاب تدل على حادث يوجب التعزية، ورمبا . اً أو بشارةكأنه عزى مصاباً نال أمن

  .دلّت التعزية على التقرب باإلمالق، والتحبب للناس بالصدق واللني يف الكالم

  التعلّم

تعلم اإلنسان يف املنام لقرآن يتلقنه، أو حديث نبوي يكتبه، أو حكمة يتلقنها، أو صناعة يتعلمها فإنه يدل 
وإن كان الرائي أعزب تزوج، أو يرزق ولداً، أو يصحب من . على الغىن بعد الفقر، واهلدى بعد الضاللة

يرشده ويهديه إىل احلق، وإن تعلم سرقة أو فاحشة أو كفرا، كان ذلك دليالً على ضاللته بعد هدايته، أو 
  .فقره بعد غناه، أو يرتد بعد إميانه والعياذ باهللا تعاىل

  التفاح

 يف املنام على األوالد، وعلى حسان الوجوه، والتفاح بقدر مهة من يراه، فإن كان سلطاناً فإن التفاح يدل
التفاح احللو رزق : وقيل. ملكه، وإن كان تاجراً فإن التفاح جتارته وإن كان حارثاً فإن التفاح حرثه

وشجرة التفاح . ه ومناهومن رماه السلطان بتفاحة فهي رسول فيه أمل. حالل، والتفاح احلامض حرام
ومن رأى أنه يأكل . رجل مؤمن قريب إىل الناس، فمن رأى أنه يغرس شجرة التفاح فإنه يريب يتيما

والتفاح . تفاحة فإنه بكل ما ال ينظر الناس إليه، وإن قطفها أصاب ماالً من رجل شريف مع ثناء حسن
، وإذا مشت املرأة تفاحة يف جملس فسق فإن شم تفاحة يف مسجد فإنه يتزوج. املعدود دراهم معدودة

. وعض التفاح نوال خري ومنة وربح. فشكا تشتهر، وإن أكلتها يف موضع معروف فإا تلد ولداً حسناً

والتفاح احلامض يدل . من رأى أنه يأكل التفاح فيظهر له عدو: والتفاح ميثل باألصدقاء واإلخوان وقيل
  .تدل على فزعوشجرة التفاح . على تشتيت ومضار وصخب

  التقصير
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  .يدل يف املنام على حلق الرأس، وعلى التقصري يف العمل، واالقتصار على الرخص

  التكبر

    

والتكرب يف املنام يدل . من رأى يف املنام أنه تكرب لتمكنه من فوزه بنعيم الدنيا فإنه يدل على انتهاء عمره
  .على الرزق واملنصب، لكن عاقبته يف ذلك إىل شر

  بيرالتك

اهللا أكرب، فإنه يظفر بأعدائه، وجيد : ومن رأى يف منامه أنه قال. يدل التكبري يف املنام على مالزمة التوبة
  .فرحاً وسرورا أو شرفاً

  الِتكة

ومن رأى يف سراويله تكة فإن . والتكة للحامل بنت. وهي للمرأة أخ وصهر وعم. هي يف املنام امرأة
. فإن رأى كأنه وضع تكته حتت رأسه فإنه ال يقبل ولده.  إن كانت حبلىامرأته حترم عليه، وتلد له ابناً

فإن رأى كأن تكته حية فإن صهره . وإن رأى كأن تكته انقطعت فإنه يسيء معاشرة امرأته، أو يهجرها
من : ومن رأى كأن تكته من دم فإنه يقتل رجالً بسبب امرأته، أو يعني على قتل امرأته، وقيل. عدو له
  .والتكة فرح للحزين وحزن للمسرور. ه سلك تكة يف حزة سراويله ولدت له بنترأى أن

  التّل

فمن رأى أرضاً مستوية فيها رابية أو تل ظاهر، فإن . هو يف املنام رجل خطري عظيم، والعمارة حوله أهله
ذلك التل أو فإن رأى أنه قائم على . ذلك التل رجل له من سعة الدنيا بقدر ما هو له من األرض املستوية

ورمبا كانت تلك الرابية اليت قام . املوضع الناشز وقد تعلّق به فإنه يعلو مرة أو يعتمد على رجل ويعتق به
ومن رأى كأنه قد . عليها، بنياناً يبنيه صاحبه، ويقوم عليه، ومن رأى أنه سائر على التالل فإنه ينجو

 مكان مرتفع فإنه ينال رفعة وسلطاناً، ورياسة ومن رأى أنه فوق. صعد تالً فإنه يترأس على رجل دين
ومن . ومن رأى كأنه يرتل من مكان مرتفع فإنه يصيب مهاً وغما وذالً. وزيادة يف ماله، وعزاً وجاها

وإذا كانت األرض دالة على الناس إذ منها . رأى كأنه فوق تل من طني فإنه ينال ملكاً وسلطانا ومنفعة
وقد تدل التالل والروايب على األماكن الشريفة . ة يدل على من ارتفع ذكرهخلقوا فكل نشز ورابية وكرب
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فمن رأى نفسه فوق شيء منها، فإن كان مريضاً فإن ذلك نعشه ال . واملراتب العالية واملراكب احلسنة
من سيما إن كان الناس حتته، وإن مل يكن مريضاً وكان طالباً للزواج تزوج امرأة شريفة عالية الذكر، هلا 

سعة الدنيا بقدر ما حوت الرابية من التراب والرمل فإن رأى أنه خيطب بالناس فوق التل، أو يؤذن، فإن 
ومن رأى . كان أهالً للملك ناله، أو القضاء أو الفتوى أو األذان أو اخلطبة ألا مقامات أشراف الناس

والتل ملن جلس .  من األرض املستويةأرضاً مستوية فيها تل، فإنه رجل ذو مسعة بني الناس بقدر ما حوله
. عليه منصب، فإن كان مزبلة فهي الدنيا اليت فيها من كل شيء، ورمبا دلّ على الزوجة أو املرأة املبذولة

  .وإن مل يكن التل مزبلة بل كان تال ليس فيه زبل فإنه يدل على علو الشأن مع السالمة من التبعات

  التلبية

ومن رأى أنه يليب . ومن رأى أنه يليب يف زمن احلج فإنه يظفر مبن عاداه. كوىتدل يف املنام على رفع الش
  .يكون صاحب أمانة وديانة مؤدياً ألمانات الناس

  التلف

من رأى أنه أتلف يف املنام شيئاً حسناً افسد ما عليه من اخلري، أو ينقض شهادة أو عهداً أو يسلك مذهباً 
 املتلف مصنوعاً كاملصوغ من الذهب أو الفضة رمبا صدر منه يف فإن كان. غري مذهبه، أو يتزوج بكراً

  .ورمبا دلّ التلف على احلقد ألنه سبب إتالف االئتالف. حق صائغ كالم سوء

  التلفّت

إذا رأى اإلنسان نفسه يف املنام أنه يتلفت يف صالته دلّ ذلك على التطلع إىل الدنيا وزينتها، واإلعراض 
  .يل مع األهواء النفسيةعن اآلخرة ونعيمها، وامل

  التمار

  .تدل رؤيته يف املنام على الكسب احلالل، أو على العامل بالسنة

  التمتمة

  .من رأى يف منامه أنه متتام فإنه يصيب فقهاً أو فصاحة أو رئاسة وتفوقاً على أعدائه

  التمر
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إليه، وال يشركه فيه أحد، من رأى التمر يف املنام فهو رمز للمطر، وملن أكله رزق عام خالص يصري 
والتمر املدفون مال مدخر، وكذلك القصب والتمر . ورمبا كان تأويله أن يقرأ القرآن وينغمه يف دينه

ومن رأى أن متراً جييء إليه فيجيء إليه مال . املنشور دراهم ال تبقى، ومن أكل الدقل فإنه من أهل الذمة
ومن جىن مترا يف وقته تزوج امرأة موسرة شريفة، فيها . من رجال ذوي أخطار، والكيلة من التمر غنيمة

فإن . حدة، كثرية اخلري والربكة، أو أن الرجل يصيب من رجال أشراف ماالً بال تعب، ورمبا أصاب علماً
فإن نشر من خنلة يابسة على نفسه رطبا فإنه يتعلم . كان التمر يف غري وقته فإنه يسمع علما وال يعمل به

وهزي اليك جبذع ": علماً، وإن كان يف غم أو هم فرج اللّه عنه لقصة مرمي عليها السالممن رجل منافق 
، فإن رأت أا تأكل متراً بقطران فإا تأخذ مرياثا من زوجها، وهي "النخلة تساقط عليك رطباً جنيا
. نه يولد له ولدفإن رأى إنسان أنه اخذ مترة وشقها وأخرج منها نواها فإ. طالق منه سرا، واملرياث حرام

والتمر يفسر بالرزق . ومن رأى أنه قطف من خنلة حبة عنب سوداء، فإن امرأته تلد من مملوك أسود ولدا
ومن رأى كأنه . ومن رأى أنه يكل متراً جيداً فإنه يسمع كالماً جيداً، وينال منفعة جليلة. احلالل الطيب

ومن رأى كأنه يأكل أربعني مترة على . ى، أو خيزن مااليدفن متراً نال ماالً من اخلزائن، أو من مال اليتام
ومن رأى كأنه . باب السلطان، ومل يكن ذلك زمان ظهور التمر، وال وقت استوائه ضرب أربعني سوطاً

ومن رأى سالت من التمر الربين يقعن . أكل أربعني مترة وكان يف زمان نضجه أصاب أربعني ألف درهم
ها وحيملها إىل بيته، نال غنائم من مال الكفار، ومن رأى كأنه ميص مترة من بطون اخلنازير، وهو يرفع

. ومن رأى كأنه أكل مترا فإنه جيد حالوة اإلميان. ويعطيها آلخر فيمصها فإنه يشاركه يف معروف يسري

  .ومن رأى كأنه شق متره وميز عنها نواها فإنه يرزق ولداً

  التمريخ

والتمريخ بالدهن . والتمريخ بالدهن الطيب ثناء حسن. بني الناسهو يف املنام ثناء حسن صريح طيبة 
  .املننت ثناء قبيح

والتمريخ يف املنام ألرباب الكد والسعي كالسعاة واملكارية وشبههم دليل على الراحة، وجتديد الرزق، 
  .ومضاعفة القوى

  التمساح
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ويدل أيضاً على التاجر . ائنتدل رؤيته يف املنام على شرطي، فال يأمنه عدو وال صديق، وهو لص خ
. فمن رأى أن التمساح جره إىل املاء وقتله فيه فإنه يقع يف يد شرطي يأخذ ماله ويقتله. الظامل اخلائن

وتدل رؤية التمساح يف املنام على الفسق والتحرمي وكسب احلرام واخلوف والنكد من وقوف الريح أو 
ومن رأى أن التمساح جره إىل املاء . عمر بسبب الغرقورمبا دلّت رؤيته على مسخ ال. من قطاع الطريق

وإن رأى أنه جر التمساح إىل الرب فإنه يظفر بعدو أو . فإن سلطاناً أو رجالً يأخذ من بيته شيئاً وهو كاره
ومن رأى أنه أصاب من حلم التمساح أو من جلده أو من شحمه أو شيء منه فإنه . عزمية ويأخذ ماله منه
  .ه بقدر ذلكيصيب من مال عدو

  التمطّي

ومن رأى رجالً يتمطى متطي الشبعان من األكل فإنه يكون . هو يف املنام ملل من أمر، وكسل يف عمل
والتمطي يف املنام . وإن كان املتمطي ميتاً فتأويل الرؤيا لعقبه من األحباء. مستبدا باغياً متطاوالً يف أموره

فال صدق وال صلى، ولكن كذّب وتوىل، مث ذهب إىل ": اىلدال على الكرب والفخر وعدم الدين، لقوله تع
وإن كان الرائي مريضاً خيف عليه ولو . ، ورمبا دلّ التمطي يف املنام على الراحة بعد التعب"أهله يتمطى

  .كان ساملاً، خاصة إذا كان مع التمطي تثاؤب

  التملّق

فمن رأى كأنه يتملق له يف . فذلك مكروهمن رأى يف املنام كأنه يتملق اإلنسان يف شيء من متاع الدنيا 
علم يريد أن يعلمه إياه، أو عمل من أسباب الرب يستعني به عليه، فإنه ينال شرفاً، ويصح دينه ويدرك 

. إن التملق ملن تعود ذلك يف أحواله غري مكروه يف للتأويل، وملن مل يتعود ذلك ذلة ومهانة: وقيل. طلبه

والتملق واملداهنة يف املنام . رفها، فإن ذلك يدلّ على أنه يسلم من يد عدوهفإن كان التملق من امرأة يع
  .دليل على اإليثار والرب والصدقة

  تنفّس الصعداء

وأما تنفس الصيب الصعداء فدليل . من رأى أن رجالً تنفس الصعداء فإنه يعمل عمالً يبدأ م أو كرب
  .على أنه يعمل ما يتولّد منه حزن

  التَنَور
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من رأى يف منامه أنه تنور يف احلمام واغتسل، فإنه خيرج من دين عليه، فإن كان مغموماً ذهب غمه، وإن 
كان خائفاً أمن، وإن كان مريضاً شفي، وإن كان عبداً أُعتق، وإذا كان مل حيج حج، هذا إذا حلقته 

 والذي حلقت النورة شعره إن النورة، فإن حتلق النورة فإنه غم ال بقاء له، وذلك األمر ال يتم لصاحبه
فإن تنور وليس على جسده شعر . كان غنياً ذهب ماله، فإن تنور على جسده كله دون وجهه فإنه ميوت
والتنور يف موضع السنة إذا . يف اليقظة وحلقته النورة إال العانة فإنه ميوت ويذهب ماله وتبقى نساؤه

. بشعر العانة فهو دليل ركوب الدين وزيادة احلزنذهب بشعر العانة دليل على الفَرج، فإن مل يذهب 

وإن كان فقرياً استغىن وفرج عنه، وإن حلقت النورة بعضه وتركت بعضه فإنه يفرج عنه بعض كربه 
  .ويبقى بعضه، ويذهب من ماله، أو يزول منه نعمته وسلطانه بعضه ويبقى بعضه

  تنور النار

فإن رأى يف دار امللك تنورا، . ل رحبا يف ماله، ومنفعة يف نفسهمن رأى يف منامه أنه يسجر تنورا، فإنه ينا
فإن رأى أنه يبين تنوراً . فإن كان للملك أمر مشكل أستنار واهتدى إليه، وإن كان له أعداء ظفر م

والتنور . ومن أصاب تنوراً بغري رماد تزوج امرأة ال خري فيها. وكان للوالية أهالً نال والية وسلطاناً
خالصه وطيب . ، ولكل تنور تأويل، فتنور الشواء يدل على السجن، ولَمن هو يف شدة يدل علىأنواع

وتنور الشرائح يدل على اإلمام العامل الذي ترد عليه املسائل فيعطَى كل واحد ما يشفي به . خاطره
طلي بناره دلّ ومن رأى أن عنده تنوراً يف الشتاء وهو يص. وتنور القوار يدل على معمل الفروج. باطنه

على الكسوة والراحة والفائدة وتناول الفاكهة يف غري ألواا، وإن كان يف الصيف دلّ على األمراض 
  .ورمبا دلّ التنور على املعدة ملا يلقَى فيها. باحلرارة وثوران الدماء، وعلى اهلموم واألنكاد

  التنّين

وإذا وضعت .  املريض تنيناً دلّ ذلك على موتهوإذا رأى. هو يف املنام سلطان جائر مهاب أو نار حمرقة
ومن رأى كأمنا جره تنني يف املاء . ألن التنني جير نفسه إذا مشى. املرأة يف املنام تنيناً ولدت ولداً زِمناً

فإن رأى كأنه حتول تنيناً طال عمره . أصابته عقوبة من سلطان، أو عذاب من اللّه تعاىل، أو من رئيسه
فإن . ورمبا دلّ التنني على زمان طويل وذلك لطوله. فإن أكل حلم تنني نال ماالً من امللك. ونال سلطاناً

رأى اإلنسان كأنه يأيت حنوه من غري مضرة أو كأن يعطيه شيئاً أو يكلمه بلسان طلق فإنه يدل على خري 
من اجلن، فإن رآه ومن رأى يف منامه تنيناً يتغري، ويكون منه رجل، فإنه يدل على جيش . كثري يكون له
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يتغري ويكون منه امرأة فإنه يدل على جيش مؤنث من اجلن، وهو عدو يرى كامت العداوة له رؤوس كثرية 
فإن كان له رأس أو ثالثة أو أربعة رؤوس إىل أن يبلغ سبعة رؤوس، فكل . يف فنون الرداءة والشر والسوء

. ؤوس فليس له نظري يف شره وعداوتهرأس من رؤوسه بلية ومن ونوع من الشر، فإذا صارت سبعة ر

واملرأة احلبلى إذا رأت كأا ولدت تنيناً فإا تلد ابناً . ومن رأى أنه ملك تنيناً فإنه يظفر برجل ال عقل له
  .خطيباً جميداً ذرب اللسان، أو ابناً عرافاً، أو كاهناً أو شريراً فاسقاً أو لصاً

  التهاجر

اهلزمية وتولية اإلدبار عند اللقاء، ورمبا دلّ ذلك على الرجوع إىل ما وهو ضد التواصل، وهو يدل على 
كان عليه من الشر، ويدل على املعصية واملقت والغضب من اللّه تعاىل، فإن وىل األدبار ملتجئاً إىل قوم 

  .يستند إليهم وحيرضهم على القتال دلّ ذلك على مشيه بالشر والنميمة بني الناس

  التهاون

ومن رأى كأنه اون مبؤمن فإن دينه خيتل، ويقنط من رجل يرجوه، وتستقبله . ام دليل رديءهو يف املن
  .ومن رأى كأن غريه اون به، وكان شاباً جمهوالً ظهر به عدوه، فإن اون به شيخ جمهول افتقر. ذلة

  التهديد

ى أنه يتهدد يف املنام، ويتوعد من ومن رأ. دد اإلنسان من غريه يف املنام يدل على ظفر املتهدد مبن دده
والتهدد يف املنام دليل على . غريه، ويراد منه أن خيضع، فإنه يظفر وال خياف ما يتوعد به وال خيضع
خباصة إن هدده وتوعده على . الوقوف عن اخلصوم، فإن كان من جمهول ال يعرف فهو من الشيطان،

  .ورمبا دلّ التهدد يف املنام على االبتالء باحملبة.  وما أشبه ذلكفعل الصالة أو قراءة القرآن أو إيتاء الزكاة

  التهليل

    

ال إله إال اهللا، فإنه ميوت على الشهادة، فإن كان يف مصيبة يؤجر : هو يف املنام هداية، ومن قال يف منامه
  .عليها، وإن كان يف هم وغم جنا وجاءه الفرج

  التواري
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: وقيل من توارى فيولد له بنت، لقوله تعاىل.  وتوارى فيه فإنه يعزىمن رأى يف منامه أنه دخل بيتاًً

والتواري يف املنام دليل على االستناد واالعتماد على من توارى . "يتوارى من القوم من سوء ما بشر به"
جرة به، أو مبن دلّ عليه، فإن توارى جببل دلّ على أنه يستند إىل جليل القدر، وإن توارى واستند إىل ش

وربما دلّ التواري يف املنام على النفاق والتكلّم . وإن كان عند الرائي حامل ولدت أنثى. ركن إىل عامل
  .بأعمال السوء

  التواصل

فإنه واصلَ يف املنام العلماء والصاحلني دلّ على حفظ . هو يف املنام يدل على صلة الرحم، ومواصلة الصوم
 أرباب املناصب من امللوك واألمراء والوزراء مبا حيظى به عندهم مودته، ووفائه بعهده، أو التقرب إىل

وإن واصل يف املنام أحداً من أرباب البدع وأهل الذمة دلّ على فساد دينه ودنياه، وتضييع . على قدره
  .أوقاته يف اللهو واللعب

  التواضع

  . تواضع هللا رفعهمن: تواضع اإلنسان للناس يف املنام ظفر وعلو ورفعة، ملا روي يف األخبار

  التوبة

ومن . تدل التوبة يف املنام على النجاة من السجن، أو نيل امللك أو إصابة الشرف والربكة بعد احتمال بلية
ومن تاب يف . رأى يف منامه أنه أقلع عن الفسق فإنه يبتل ببالء مث يتوب، وميلك ملكاً وينال بركة وشرفا

والتوبة للكافر . خيشى عليه من الوقوع فيه ولكن عاقبته إىل خريمنامه عن ذنب ال يعلمه من نفسه رمبا 
  .والتوبة للمطربني والزناة وأشباههم تدل على الفقر بعد الغىن. إسالمه

  التوت

والتوت األسود يدل على الدنانري، والتوت . كله يف املنام يدل على كسب واسع نافع لصاحب الرؤيا
والتوت يدل على صالح الدين . ت رجل صاحب أموال وأوالدوشجرة التو. األبيض يدل على الدراهم

  .وحسن اليقني وعافية البدن ملن أكله

  التوديع
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يدل يف املنام على زوال املنصب، أو طالق الزوجة، أو موت املريض، أو اخلروج من الوطن إىل غريه، أو 
. نه يودع امرأته فإنه يطلقهاومن رأى كأ. من صنعة إىل غريها، سواء أكان الرائي هو املودع أو املودع

ويدل التديع على انصراف . إن التوديع يدل على مفارقة املودع مبوت أو غريه من أسباب الفراق: وقيل
إن التوديع حمبوب يف التأويل، وهو يدل على : وقال بعضهم. الشريكني، وعزل الوايل، وخسارة التاجر

وعودة الوالية إىل الوايل، وشفاء املريض وذلك وإن مراجعة املطلقة، ومصاحلة الشريك، وربح التاجر، 
إذا رأى اإلنسان يف منامه كأنه يسلم سالم وداع فإن ذلك : وقيل. الوداع يتضمن يف لفظه الدعة والراحة

رديء لَمن مسعه، وملن يقول بذلك، وذلك ألن الناس ال يودع بعضهم بعضا إال عند املفارقة وعند 
  .البطالة، وعند النوم

  وراةالت

ومن رأى أن . من رأى يف منامه أنه يتلو التوراة فلم يعرفها، فإن رجل يذهب مذهب القدرية واجلربية
وإن كان عاملاً . عنده توراة، فإن كان ملكاً مسلماً فتح بلداً من بالد أعدائه، أو تصاحل معهم على ما يريد

ورمبا دلّت رؤية التوراة على االجتماع . اءازداد علما أو أبدع يف ما يعلم، أو مال إىل مذهب أهل األهو
وإن كان الرائي أعزب تزوج من غري . ورمبا دلّ الكتاب على من هو من أهله. بالغائب أو وجود الضائع

وإن كانت زوجته حامالً أتت بولد فيه شبهة، . ملّته، ورمبا كثرت أسفاره وإن التوراة ذات أسفار
 ورمبا تزوج الرائي امرأة بغري ويل، ورمبا عاشر من يفسد معه .وكذلك احلكم يف ما سواها من الكتب

وتدل . دينه، ورؤية ما سوى الكتاب العزيز من الكتب والصحف يف املنام تدل على العز ألرباب األمور
ورؤية التوراة يف املنام . رؤية التوراة واإلجنيل على رؤية النيب صلى اللّه عليه وسلّم، أو على إتيان الرخص

ومن كانت له امرأة حامل ورأى التوراة يف يده، ولدت امرأته بنتا ألن . ل على حكمة وعلم وهدايةتد
  .اسم التوراة مؤنث

  التوكل

    

التوكل على اللّه تعاىل يف املنام والتلفظ به يدل على بلوغ املقاصد، النتهاء ما هو فيه من شدة، وقد يدل 
ورمبا دلّ التوكل على .  واالنتصار على األعداء، وبلوغ اآلمالعلى اإلميان باهللا تعاىل، وحسن الظن به،

اللّه تعاىل على توبة الفاسق وإسالم الكافر، ورمبا دلّ على وقوع ما يتوقاه من الشر، ولكن عاقبته إىل 
  .خري
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  التيس

 وقد .ورمبا دلّ التيس على العبد األسود اجلاهل. هو يف املنام رجل مهيب يف منظره، أبله يف اختباره
  .يكون التيس رجالً ضخما يف دينه وعظيم الشأن

  التيمم

يدل يف املنام على قرب الفرج، فمن رأى أنه يتيمم للصالة أو للطهارة من اجلنابة فقد قَرب فَرجه، وإن 
 والتيمم يف املنام دليل على السفر أو اإلنذار باملرض الذي. التيمم دليل على الفرج القريب من اللّه تعاىل

ورمبا دلّ على فقد املاء للمسافر، فإنه يتيمم بالرمل، أو مبا ال يعلق باليدين كان . يحتاج فيه إىل التيمم
والتيمم يدل على الفقر بعد الغىن، وعلى مرض . دليالً على تعذْر األسفار، واتيان الرخص، والعمل باهلوى

فإن رأى أنه يتيمم فإن كان . ألعمال الْباطلةالسليم، وعافية املريض، والتيمم مع وجود املاء يدل على ا
: أحدها: مع عدم املاء دلّ على الفرج القريب، وزوال الشدة، وإن كان مع وجود املاء ففيه مخسة أقوال

أن يكون ممن يفضل السفر يف الرب على السفر يف : والثاين. أن يكون الرائي يفضل الْتسري على الزواج
أن يكون ممن يفضل الدنيا : والرابع. ن يرجو املغفرة مع اإلصرار على الذنبأن يكون مم: والثالث. البحر

يدل على النجاة : أن يكون متالعباً بدينه ويتتبع الرخص من أقوال العلماء، وقيل: واخلامس. على اآلخرة
  .من املرض أو السجن

  التين

 املال، نافع يأوي إليه أعداء وشجرة التني رجل غين كثري. هو يف املنام مال وخصب كثري ملن أصاب منة
ومن رأى أنه يأكل منه فيكثر . اإلسالم، ألن احليات تأوي هلذه الشجرة وليس يف الثمار شيء يعدله

. التني رزق من قبل العراق، ومال جمموع خيصب منه صاحبه بال تعب، ويظهر عليه أثره: وقيل. نسله

قه هم وحزن وندامة، فمن أكله أصابه هم على أمر مثر التني وور: وقيل. وأكل القليل منه رزق بال عسر
. التني يفسر بالصاحلني، وخيار الناس، والرزق والسهل، والسرور التام والنعمة الرغدة: وقيل. أتاه أو يأتيه

فإن رأى اإلنسان التني يف غري وقته فإنه يدل . والتني األبيض خري من األسود. والتني األسود يف وقته خري
ورمبا دلّ التني على اليمني، فإن رأى اإلنسان التني يف غري وقته فإنه . عرض لصاحب الرؤياعلى حسد ي

ورمبا دلّ التني على اليمني، فإن كان التني أسود فاليمني كاذبة، . يدل على حسد يعرض لصاحب الرؤيا
 على الندم كما دلّ الندم ورمبا دلّ. ورمبا دلّ على النكد واحلزن واخلروج من احملل األعلى إىل احملل األدىن

  .على آكل التني
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  باب الثاء

  الثبات

  .هو يف املنام ملن عادته الطيش يف اليقظة، دليل على النعم واهلدى، وقوة العزم واحلزم يف األمور

  الثدي

ومن رأى امرأة معلقة من ثديها فإا . هو يف املنام امرأة الرجل أو ابنته، فجماله مجاهلا، وفساده فسادها
وإن رأى رجل يف ثديه لبنا، فإن كان فقرياً استغىن، وإن مل يكن متزوجا . تزين، وتلد ولداً من غري زوجها

وإن رأت ذلك امرأة شابة دلّ على أا ستحمل وإن محلها يتم، وإن كانت . دلّ على أنه سيولد له أوالد
وإن كانت صغرية بعيدة . رسهاوإن كانت عذراء مدركة دلّ ذَلك على ع. ثيبة غنية افتقرت وتلف ماهلا

ومن رأى أنه يرتضع امرأة تعرفه وال يعرفها دلّ ذلك على أنه . عن وقت الزواج دلّ ذلك على موا
وإن رأت امرأة . سيمرض مرضاً طويالً، إال أن يكون له امرأة حامل فإنه ذلك يدل على أنه يكون له ولد

عظما على اعتدال من أمرمها وحسن منظرمها فإما فإن رأى كأن ثدييه قد . هذه الرؤيا ولدت بنتاً
ومن رأى ذلك ومل . وإذا رآمها ساقطني فهو دليل على موت أوالده. يدالن على أوالده وأشياء ميلكها

  .يكن له أوالد فإن ذلك يدل على افتقاره وعلى حزنه، وخباصة يف حق النساء

    

. ي الكبري يدل على مثل ما يدل عليه ثدي قد عظُموالثد. ويف املرضعات يدل على آفاق تقع مبن ترضعه

ومن رأى كأن ثدييه يضربان صدره فإن ذلك يدل إن كان طاعناً يف السن . ويدل يف املرأة على فجور
وإن كان صغرياً من الرجال والنساء فإن ذلك يدل على . على أن أخباراً رديئة تأتيه من بعض من يعرفه

 عظيماً واحداً قد بلغ العانة فإنه يزين مبحرم، أو ينكح نكاحاً حراماً، ومن رأى كأن له ثدياً. عشق
ومن رأى أن قد نبت له ثدي مع ثدييه . والثديان يف املنام مها البنات، فما حدث فيهما فتأويله يف البنات

 املال واللنب يف الثدي زيادة يف. ومن رأى أنه نقص له ثدي فإن ذلك موت بنته. فإن ذلك زيادة بنت
وكذلك . ودال على الولد، فمن رأى أن يف ثدييه لبنا فإنه شرف على زيادة دنيا تدر له أو ملن هو ميلكه

يف النساء فإن كان ما يدر من لنب يرضعه إنسان فإنه حيبس، ويغلق عليه باب، وال ضري فيه للراضع، فإنه 
وإن كان فقرياً . باً تزوج ويولد له ولدإن رأى الرجل أن يف ثديه لبناً، فإن كان عاز: وقيل. ذلة وحزن

واملرأة الشابة إذا رأت ذلك دلّ على محلها . دلّ على بشارة، وإن كان شاباً دلّ ذلك على طول عمره
هو دليل : وقبل. ووالدا، وطول ثدي الرجل حىت يضربا صدره دليل على هوى يف غري رضا اللّه تعاىل
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وطول ثدي املرأة فوق احلد دليل على غاية . على الفقر واحلزنموت األوالد، فإن مل يكن له ولد دلّ 
ورمبا دلّ ثدي الرجل على اإلخوان . وثدي الرجل دال على وجاهته ومنصبه، وعافيته وسقمه. احلزن

وثدي املرأة دليل على عكس ذلك ملا فيه من رزق . واألصحاب، واألوالد واألزواج الذين ال نفع منهم
 أن ثديه كثدي املرأة، واللنب يقطر منه دلّ على قيامه على عياله، ومباشرته ملا يلزم فإن رأى. اللّه تعاىل

النساء يف كدهن، ورمبا دلّ ذلك على الدين، أو حيصل له مرض يستحي فيه من الناس، فإنه رآه اشتهر 
دي على والث. صار الثدي حناسا أو حديدا دلّ على فقد األوالد وتعطل األسباب أو احلمل. وإن. بذلك

ورمبا دلّ النهد للبكر على ما تتزين به من . الناهد زوج، والنهد على املرأة العقيم ولد بعد اليأس منه
والثدي الواحد للمرأة العزباء . والنهد للطفل أو الطفلة علل وأمراض وقروح. جهاد أو كسوة أو مال

وقد عرب الثدي ببيض النعام . ة زانيةوالثدي امرأ. زواج، فإن نزل منه ماء أو لنب فقدت ولدها أو أختها
والثدي يدال على زق اخلمر إذا كان فيه . إما أب وأم: وقد يكون الثديان مملوكني، وقيل. أو األترج

  .الثدي رجل كرمي: وقيل. لنب

  الثروة

وة على ورمبا دلّت الثر. ورمبا كان ذلك ارغاماً للعدو، وكبتاً للحسود. هي للفقري يف املنام مفسدة لطريقه
ورمبا دلّت الثروة للمريض على ثراه وتربته وحلوله . الزوجة واألعمال الصاحلة اليت تؤدي لنعيم اجلنة

  .فيها

  الثريا

هي يف املنام رجل حازم يف األمور، فمن رآها سقطت على األرض دلّ ذلك على موت األنعام وقلة 
  . فيما يصنعومن رآها من العمال دلّ على األخطاء. الثمار يف ذلك العام

  الثريد

    

وإن . فإن رأى ملء قصعة ثريداً أو دمسا فهي دنيا واسعة. هو يف املنام حياة الرجل وعيشه وكسبه وحرفته
رأى قصعة يأكل منها ثريدا فقد ذهب من حياته بقدر ما أكل منها، وبقي من حياته بقدر ما بقي، فإن 

دسم فإا والية يف منافع على قدر الدسم، وإن كان من فإن أكل الثريد الكثري ال. استوفاها فقد فين عمره
فإن رأى أن أمامه قصعة ثريد بدسم كثري، وال يتهيأ له أكله فإنه جيمع . غري دسم فإا والية بغري منفعة
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. فإن رأى أنه ال يأكل خمافة أن يفىن فإن له نعمة كثرية وحياة طيبة وخيشى أن ميوت. ماالً ويأكله غريه

يداً بال دسم غري طيب وهو يأكله كله حىت يستريح منه فإنه يتمىن املوت من قلة ذات اليد فإن رأى ثر
وإن كان بغري دسم فإا . وإن كان الثريد من خل بال حلم فإنه حرفة نظيفة من حل وورع. والفقر

وجل، فإن وإن كان الثريد بلحم السبع فإا والية على قوم غامشني ظاملني مع كره وخوف و. حرفة دنيئة
كان فيه دسم فإن احلياة واملنفعة حرام إن كان الرجل تاجراً فإن معاملته مع قوم ظاملني أصحاب جور، 

فإن كان . وإن كانوا عماالً فكذلك كسبهم حرام فإن كان بغري دسم فإنه بال منفعة، ويدخله الوهم
فإن كان مع دسم فإنه .  سفهاءالثريد بلحم كلب فإا والية دنيئة وجتارة دنيئة، وكسب دينء مع قوم

وإن كل الثريد كله فإنه ميوت يف ذلك . وإن كان بغري دسم فإنه كسب دينء وفقر وحرمان. مال حرام
الفقر والذل واحلرمان، فإن كان الثريد بلحم سباع الطري فإا والية وجتارة وكسب من مكابرين 

  .كل ثريد كشك فإا حرفة دنيئة بال منفعةفإن رأى أنه يأ. أصحاب مال ودم مع مال حرام خبوف وكره

  الثعبان

ورمبا دلّ على العداوة من األهل واألزواج واألوالد ورمبا كان جارا . يدل يف املنام على رجل الوادي
ومن رأى أنه ملك ثعباناً فإنه يصيب سلطاناً . وثعبان املاء عون للظامل أو أعالم للحاكم. حسودا شريراً

  .عظيماً

  الثعلب

فإن .  يف املنام عدو مقاتل كذاب خمالف مراوغ يف معاملته، ومن قاتله أو مسه أصابه فزع من اجلنهو
فمن رأى أنه أخذ ثعلباً فإنه يصبح . أنه عدو من ِقبل السلطان: وقالوا. أكل حلمه أو طالبه ليقاتله أصابه

بها وحتبه، ويقر اللّه تعاىل عينه فإن العب ثعلباً فإنه يصيب امرأة حي. خصما له، فإن ذحبه صاحله عن دين
ومن رأى كأنه قتل ثعلباً فإنه ينال امرأة . والثعلب يفسر باملنجمني واألطباء وأهل التدبر واخلبث. ا

. ومن رأى ثعلباً فإنه يرى رجالً شريفا أو امرأة شريفة عزيزة، أو يتملق له رجل فيه خداع. عزيزة شريفة

ومن . يد مكار، ويقوم بعمله يف حينه، ويدل على النساء اخلداعاتوالثعلب يدل على عدو جمهول، شد
ومن . رأى كأنه يراوغ ثعلباً فإنه رجل كذوب شاعر، وكذلك من رأى أنه جيازي الثعلب أحسن اجلزاء

ومن رأى أنه . رأى ما بني املشرق واملغرب قد امتأل من الثعالب يكثر السحر أو احليل يف ذلك الزمان
ومن رأى أن . ومن رأى أنه يلتمس ثعلباً فإنه يصيبه وجع.  أو يعاجله فإنه خياصم ذا قرابةينازع ثعلباً

ومن . ومن رأى أن ثعلباً يهرب منه فإن له غرميا يراوغه. الثعلب يلمسه فإنه يصيبه فزع من اجلن واإلنس
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ومن . بل امرأةورمبا يكون مرياثا من ق. رأى أنه أصاب من جلد الثعلب شيئاً فإن ذلك قوة له وظفر
من رأى ثعلباً أصابه يف نفسه : وقيل. شرب من لنب الثعلب شفي إن كان به مرض، وإال ذهب عنه هم

  .ورؤية الثعلب تدل على الفائدة والكسوة والزوجة والزواج لألعزب. هوان، ويف ماله نقصان

  ثفر الدابة

والثفر يف الرؤيا قوام الشيء .  على املالتدل رؤيته يف املنام على ويل أمر وضيع، أو تابع للزوجة، أو يدل
  ومثاله، وكذلك احلزام، 

  الثقل

إن حط الثقل عن اإلنسان وعن احليوان يف املنام دال على الصدقة واإلحسان إىل من يعرف وإىل من ال 
  .يعرف

  الثُكُول

 على فقد األوالد ورمبا دلّ الثكول. يدلّ يف املنام على احلزن ويرمز إىل رفع القدر واألفراح واملسرات
  .واألمهات

  الثالّج

  .تدل رؤيته يف املنام يف الصيف على األفراح واملسرات، ويف الشتاء على اهلموم والغموم

  الثلج

    

تدل رؤيته يف املنام على األرزاق والفوائد، والشفاء من األمراض الباردة، خاصة ملن كانت معيشته من 
فإن شوهد الثلج يف أوانه كان . فة واحملبة، وإن الثلج ال يطفئ النارورمبا دلّ الثلج والنار على األل. ذلك

دليالً على ذهاب اهلموم وإرغام األعداء واحلساد، وإن شوهد يف غري أوانه كان دليالً على األمراض 
. ورمبا دلّ الثلج على تعطيل األسفار، وتعذر أرباح للربيد والسعاة واملكارية وشبههم. الباردة والفاجل

: لغالب يف الثلج تعذيب السلطان رعيته وأخذ أمواهلم، وجفاؤه هلم، وقبح كالمه معهم، لقوله تعاىلوا

ومن رأى أن . ذلك هو الثلج، فإن كان الثلج قليالً فهو خصب: ، قيل"فأنزلنا عليهم رجزاً من السماء"
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ومن . لى الثلج فهو عذابفإن رأى أنه نائم ع. الثلج يقع عليه سافر سفراً بعيداً، ورمبا كان فيه مضرة
ومن اشترى وقر ثلج يف الصيف فإنه يصيب ماالً . أصابه برد الثلج يف الشتاء أو يف الصيف فإنه فقر

يستريح إليه، ويستريح من الغم بكالم حسن، فإن مل يضرهم ذلك الثلج وذاب سريعاً فإنه تعب وهم 
ثلج فإنه مبرتلة املطر وهو رمحة تصيبهم وإن رأى أن األرض مزروعة يابسة مث تساقط ال. يذهب سريعاً

من رأى يف بلد ثلجا كثرياً يف غري أوانه أصاب تلك الناحية عذاب من السلطان، : وقيل. وخصب وبركة
من رأى الثلج دلّ على سنة قحط، ومن سقط عليه : وقيل. أو عقوبة من اللّه تعاىل، أو فتنة تقع بينهم

 الثلج الكثري على األمراض العامة كاجلدري والوباء، ورمبا دلّ على ورمبا دلّ. الثلج فإن عدوه ينال منه
احلرب واجلراد وأنواع اجلوائح، ورمبا دلّ على اخلصب والغىن، ومن رأى ثلجاً نزل من السماء وعم 

األرض، فإن كان ذلك يف أماكن الزرع وأوقات نفعه دلّ على كثرة النور وبركة األرض وكثرة 
ذلك ا يف أوقات ال تنتفع به األرض يف نباا فإن ذلك دليل على جور السلطان اخلصب، وأما إن كان 
وكذلك إن كان الثلج يف وقت نفعه أو غريه غالباً على املساكني والشجر . وسعي أصحاب العشور

ورمبا دلّ الثلج على احلصار والغفلة عن األسفار وعن . والناس فإنه جور حيل م وبالء يرتل جبماعتهم
  .ب املعاشطل

  الثلم

ورمبا كان الثلم لثماً للغائب أو صلحاً مع . الثلم يف الشيء دليل على نقصه، أو نقص ما يدل عليه
  .هاجره

  الثمرة

إذا شوهدت الثمرة يف املنام وكانت حلوة دلّت على رزق وفائدة وعلم نافع، والثمرة احلامضة ملن يوافقه 
 وزيادة يف مرضه، وما ال ينتهي من الثمار يدل أكله وملكه أكلها كذلك، وملن ال يوافقه فهي مال حرام

والثمرة احملجوبة . على الدين أو على مغالبة األعجام من النساء والرجال أو اإلماء أو البكم من أولئك
والثمرة اليت ليس . رزق بتعب، والثمرة ذات العجم رزق فيه القليل من الشبهة، أو مل خيلص من الزكاة

فإن كانت الثمرة يف أواا . قشر تدل على تيسر األمور والرزق احلالل الذي ال يشوبه شيءهلا عجم وال 
. ونضجها كان ذلك خرياً عاجالً، وإن كانت يف غري أواا ففائدا بعد مدة، أو أا دليل على الرزق

وكل مثرة جمتمعة . وأكلها يف غري زمنها استدراك فائت صاحل وتيسري للعسري، واستقصاء ما يخشى ذهابه
والثمار أزواج أو أوالد . وكل مثرة غريبة فهي دالة على بلدها. فإا دالة على األلفة واالجتماع وبالعكس
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أو عقود أموال أو متاجر أو علوم أو أمالك أو أعمال صاحلة أو أهل أو أقارب أو أفراد أو شفاء من 
وكذلك املشموم يدل على مائه أو . ن الشراباألمراض ملن ملكها، ورمبا دلّت على ما يصنع منها م

. ومن قطف من شجرة شيئاً ليس مثراً فإنه مقيم على أمر ال حيل له، أو طالب لشيء ال جيب له. دهنه

والتقاط الثمرة من أصول الشجرة دليل على خماصمة رجل شريف ومن رأى أنه التقط من األشجار مثاراً 
فإن قطفها وهو قاعد فيصيب رزقاً بال . هلم مراكز يف العلم واجلاهشىت فإنه يصيب علما وفقهاً من رجال 

ومن رأى شجراً مثمراً يف الشتاء فأعجبه ذلك فإنه رجل قد اضطر إليه، وتوهم أنه صاحب مال، . كد
والثمار أموال وكرامة، فمن رأى . فإن قطف شيئاً منه فيذهب ماله على ذلك الرجل بقدر ما قطف منه

وما كان يف اجلبال من . رة موصولة غري مثرها فإنه يدل على صهٍر باٍر، أو شريك فيه خريأنه جيين من شج
  .الثمار غري مملوك فإنه علم وأرزاق ومواهب من عند اللّه تعاىل، ال منة ألحد عليه يف ذلك

  الثوب

    

هد يف الدنيا، ويرغبهم ومن رأى يف منامه أنه قد لبس ثياباً صوفية، فإنه يكون زاهداً، ويدعو الناس إىل الز
وكل ثوب أخضر فإن لونه ينفع وال يضر، فمن رأى أنه لبس ثوياً أخضر، فإن األخضر . يف عمل اآلخرة

. من لبس ثياباً خضراء أعطي مرياثاً: للحي دين وعبادة، وهو للميت حسن حاله عند اللّه تعاىل، وقيل

وكلما كانت .  يلبسها عامالً فإا تدل على بطالتهوالثياب البيضاء خري ملن لبسها يف املنام، وإن كان من
ومن رأى أن عليه ثوباً أسود ومل يتعود لبسه، أصابه بعض ما . الثياب أغلى قيمة فإا تدل على البطالة

ومن لبسه وكان . يكره، أما إذا كان قد تعود لبسه يف اليقظة فذلك شرف وسلطان، ومال وسؤدد
ومن رأى أن عليه ثيابا محراء فيأتيه مال كثري جيب هللا تعاىل فيه . ة وسلطاناًمصقوالً مكوياً فإنه ينال هيب

وإن رأى امللك أنه . وإن رأت امرأة أا تلبس ثوباً أمحر فهو فرحها. حق، فليتق اللّه تعاىل وليؤت الزكاة
الثوب و. البس ثوباً أمحر فإنه يشتغل باللهو واللعب، وتصيب سياسة ملكه ضعف، ويطمع العدو فيه

األمحر يدل بالنسبة للمريض على املوت، وبالنسبة للفقراء على الضرر، والثياب املعصفرة ومجيع األصباغ 
وألبسة النساء احلمراء خري ملن . املشاكلة لذلك تدل عند بعض الناس على قروح، ويف بعضهم على محى

 أن عليه ثياباً مصبوغة ومن رأى. والثياب الصفراء تدل على مرض وضعف لصاحب الثوب. مل تتزوج
وإن رأى أن عليه ثوباً ذا . بعدة ألوان فإنه يسمع من السلطان ما يكرهه، فليتعوذ باهللا من شر ذلك

وجهني، من لونني، أو طيلساناً ذا وجهني، فهو رجل يداري أصحاب الدين والدنيا، وإن كان الثوب 
ومن رأى كأنه البس ثيابا منقشة . د اقترفهامغسوالً ففقر ودين، وإن كان جديداً ووسخاً فدين وذنوب ق
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األلوان فإن ذلك ملن كان يبيع الرياحني، أو كانت صناعته يف شيء من األشربة، وأما يف سائر الناس فإا 
تدل على اضطراب وشدة وظهور األشياء اخلفية، ويدل فيمن كان مريضاً على اشتداد املرض به من 

. دل يف النساء على خري، وخاصة للغنيات منهن والزانيات واملغنياتكيموس حار ومره صفراء كثرية، وي

. ومن رأى أن عليه ثياب خز فإنه حيج، فإن كانت محراء فهي دنيا تتجدد له، والصفراء دنيا مع مرض

ومن كان عليه ثياب الوشي وهو يصلح للوالية ويل أهل احلرث والزرع، وإن مل يكن من أهل السلطان 
ومن رأى أن فقيهاً البسا ثيابا من ابريسم فإنه يطلب الدنيا، ويدعو إىل . محل األرضفهو خصب السنة و

  .بدعة

    

ومن رأى أنه لبس ثوباً رقيقاً حتت ثيابه فإنه يصري إليه مال يدخره، . واألعالم على الثياب سفر إىل احلج
د أخطأ يف دينه، وجاهر يف وتكون سريرته خرياً من عالنيته، فإن لبسه فوق ثيابه فإنه مكروه ويكون ق

وإن رأت امرأة أا لبست ثوباً رقيقاً فهو عزها، وإن . الفسق، والثوب الصفيق خري من الثوب الرقيق
. والثياب املسوجة بالذهب والفضة صالح يف الدين والدنيا وبلوغ املىن. لبست ثوبا غليظا فهو كدها

وهي بالنسبة للعبيد . ذلك دليل خري يف األغنياء والفقراءومن رأى أنه البس ثيابا لينة كثرية القيمة، فإن 
ومن . ولبس الثياب اجلديدة للغين حتسني يف معيشته، وللفقري ثروة، وللمدين قضاء دين. تدل على املرضى

ومن اغتسل ومل يلبس ثيابا جديدة، فإن ما يناله من . اغتسل ولبس ثيابا جديدة ذهب غمه، وأصاب خرياً
فإن كانت الثياب اجلديدة متمزقة متزقا ال ميكن إصالح مثلها يف . يه أمره على ما يوافقهفرج ال يلتئم ف

ومن لبس . اليقظة فإا تدل على أنه ال يولد لصاحبها ولد، وإن كان ميكن إصالحها فإن البسها مسحور
 رأى أن ثوبه متزق ومن. ومن رأى أنه لبث ثوباً بالياً فيصيبه غم وهم. ثوبني باليني متقطعني فهو موت له

وإن رأى أن . عرضاً مِزق عرضه وأصابه هم من جهة رجل شرير، وإن مِزق عليه طوال فُرج عنه أمره
ومن رأى يف . والثياب املرقعة القبيحة تدل على خسران وبطالة. ثوبه متزق فيتمزق دينه أو ينقص عيشه

ومن .  وال يتم له ذلك إال بعد أن جيف الثوبثيابه بلال، فإنه يقيم عن سفر، وحيبس عن أمر قد هم به،
رأى كأنه يغسل ثيابه أو ثياب غريه فإن ذلك يدل على دفع ثقل ومضرة تعرض له يف معاشه، ويدل على 

ومن رأى أنه يضيع ثياباً فإن ذلك . ومن رأى أنه سلب ثيابه كلها عزل عن سلطانه. ظهور األشياء اخلفية
ومن رأى أنه لبس ثياب النساء . ب الرؤيا فقرياً أو عبداً أو سجيناً أو مديناًدليل خري، إال أن يكون صاح

وإن رأى أنه لبس ثياب النساء، . وكان يف ضمريه أنه يتشبه ن، فيصيبه هم شديد وهول من السلطان
 رأى ومن. ومن رأى أن عليه ثيابا جمهولة فهو قلبه يقلبه كيف شاء. وظن أن له فرجاً فيتغير حاله وخيذل

وإن رأى يف املنام كلباً البساً ثوباً من صوف دلّ ذلك على إنصاف . أنه يأكل ثوبه فإنه يأكل من ماله
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  .السلطان وعدله

والثياب الزرقاًء غم . وإن رأى أسداً البساً ثوباً من قطن أو كتان فإنه سلطان جائر يسلب الناس أمواهلم
ونزع الثياب الوسخة يف املنام . ة شريفة وماالً حالالًومن رأى أنه لبس ثوباً من كتان نال معيش. وهم

وأكل الثوب اجلديد أكل املال احلالل، وأكل الثوب الوسخ أكل املال . زوال اهلموم، وكذلك إحراقها
والثياب اخلضراء جيدة ألا لباس أهل . وشراء الثياب البالية مكروه يف التأويل، وإن البلى فقر. احلرام
ثيابا خضراء دلّ ذلك على دين وقوة وزيادة عبادة يف األحياء، وحسن حال امليت عند فمن رأى . اجلنة

. ولبس اخلضرة للحي يدل على إصابة مرياث، ويدل للميت على أنه خرج من الدنيا شهيداً. اللّه تعاىل

لى ويدل الربد ع. وتأويل اخلضرة هي اإلسالم، فإن رأى أنه نال ذلك يف منامه فهو صاحب دين وورع
والربود املخططة يف . وأفضل الثياب السود احلَربة وهو أقوى يف التأويل من الصوف. خري الدنيا واآلخرة

  .الدين خري منها يف الدنيا، والربود من األبرسيم مال حرام، وإن كانت من قطن فهي مال ديين دنيوي

  الثور

    

ولكنه للسلطان . لواحد والية سنة واحدةوالثور ا. هو يف املنام رئيس قوم وقيم بيت أو بلد أو قرية
وإن رأى . ومن رأى أنه له ثرياناً كثرية فإنه يتوىل والية إن كان أهالً لذلك. والتاجر والعامل جتارة سنة

ومن رأى أنه أكل رأس الثور نال والية وسلطاناً، ما مل . أنه ركب منها ثوراً فيساق إليه خري وخصب
وإن كان سوقياً فهم . الرائي تاجراً يصيب جتارة وشركاء يكونون حتت يدهوإن كان . يكن الثور أمحر

والثور عامل، فمن رأى أنه ركب ثوراً قهر عامالً، فإن كان على الثور محل فإنه العامل جييب إليه . أجراؤه
نه أو فإن كان الثور أمحر مرض اب. ماالً على قدر احلمل، فإن أدخله مرتله وهو راكبه فيساق إليه خري

ومن رأى أنه أشترى ثوراً . فإن ذبح ثوراً للطعام فإن حلمه رزق حالل. والثور ملك أو عدو. مات أهله
الثريان عجم، : فإنه يداري األصدقاء وأشراف الناس بكالم لني حسن، وقال ابن سريين رمحه اللّه تعاىل

ومة، والثور رجل كبري، له وما زاد على أربعة عشر يف البقر فهو حرب، فما كان دون ذلك فهو خص
قدر ومنعة، وحلمه مال، ومن رأى ثوراً أبيض فينال خرياً فإن نطحه بقرنه دلّ على سخط اللّه تعاىل، 

ومن أكل حلم ثور يف منامه استغىن، ومن ركبه نال رفعة، فإن ركبه الثور يف املنام أو رحمه مات يف سنته، 
ومن خار عليه الثور فإنه سيسافر . للّه تعاىل أوالداً صاحلنيومن عضه أصابته علة أو من نطحه رزقه ا

ومن رأى الثور كأنه . ومن رأى الثور وهو حمبوس أو عليل وكان يف شدة فإنه يتخلص منها. سفراً بعيداً
حيرث له، فإن كان زارعاً أو دهقاناً بورك يف زراعته وزاد خصبه، وإن كان تاجراً حلقته خسارة 
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ومن رأى كأن الثور صرعه فإنه يشرف على . ه، وإن كان فقيهاً أو عاملاً ازداد صالحاًوتدهورت جتارت
والثور يدل على شدة وديد وطرد ممن هو أعلى مرتبة من . اهلالك أو ميوت من تلك العلة اليت هو فيها

دة، وإن ركب ومن رأى قطيع البقر أصابه يف أمره ش. ذلك اإلنسان إذا كان صاحب الرؤيا فقرياً وعبداً
ومن رأى . فإن كلّمه الثور أو كلم الثور وقع بينه وبني رجل آخر نفور. الثور عال شأنه وصار مذكوراً

كأن ثوراً عظيماً خرج من جحر صغري، مث إن الثور أراد أن يعود إىل ذلك اجلحر فضاق عليه، فإا 
من رأى كأنه راكب ثوراً أسود، وكان و. الكلمة العظيمة خترج من فم الرجل يريد أن يردها فال يستطيع

الثور يعض ويتهدده ويريد به املكروه، فإنه يسري يف البحر وتصيبه شدة، ويشتد بسفينته األمر حىت تكاد 
  .تغرق مث تنجو من ذَلك

ومن رأى ثوراً جيذبه وأزاله عن . ومن رأى ثرياناً دخلت مدينة فإا أعداء وظاملون ولصوص يدخلوا
إن الثور يدل على رجل باغ، فإنه قتل أو ذبح فإن الثائر والباغي : وقيل.  فإن كان والياً عزلمكانه،
ومن رأى أنه ركب ثوراً . ومن رأى أنه ركب ثوراً فإنه يصيب عمالً من سلطانه ينال فيه خرياً. يهلك

وإن كان للثور . تلك السنةأسود فإنه ينال ماالً، فإن رأى أنه أدخله إىل مرتله واستوثق منه نال خرياً يف 
والثور الذي ال قرن له رجل حقري ذليل فقري مثل النعجة، . قرون كثرية فإا سنون حبسب القلة والكثرة

ورمبا دلّ الثور على الزواج لكثرة حرثه، ورمبا دلّ على . ويف القدرة مثل العامل املعزول، والرئيس الفقري
ورمبا دلّ على العبد والصاحب واألخ ملساعدته يف احلراثة . أسفلهاالثائر ألنه يثري األرض ويقلب أعالها 

فمن ملك ثوراً يف املنام فإن كانت امرأة ذلّ هلا زوجها، وإن كانت بال زوج . وخدمته ألهل البادية
ومن ذبح ثوراً فإن كان . تزوجت، وإن كانت هلا بنت زوجتها، وإن رأى ذلك من له سلطان ظفر به

ال، وإن كان من عامة الناس فهو إنسان يظفر به من خيافه، وإن ذحبه من قفاه، أو من سلطاناً قتل عام
ومن ركب ثوراً أمحر أو أصفر بال آلة الركوب . بطنه، أو من غري مذحبه، فإنه يظلم رجالً، ويعتدي عليه

لفتنة أو املساعدة ورمبا دلّ الثور على الشاب اجلميل ألنه من أمسائه، وتدل رؤيته على ثوران ا. فإنه ميرض
. ورمبا دلّت رؤيته على البالدة والذهول. على تذليل األمور الصعبة، خباصة ألصحاب احلراثة والزراعة

  .والثور األسود سؤدد وشفاء للمريض. والثور األبلق فرح وسرور

  ثوران

ض املشرية للقلق، ومنه الثوران لألشياء الساكنة يف املنام يدل على االستيالء منه أو عليه، ويدل على األمرا
  .الثور لثورانه
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  الثؤلول

    

  .هو يف املنام مال، فمن رأى أنه به ثآليل نال ماالً نامياً بال اية، يخشى عليه ذهابه

  الثوم

هو يف املنام مال حرام قبيح، وكالم شنيع وصاحبه يبدل اخلري بالشر، فمن أكل ثوماً يف منامه فيخشى 
وأكل الثوم دليل خري .  أكله مطبوخا فإنه يتوب من فحشاء، ويرجع عن خطأعليه بثناء قبيح، وإن

إن الثوم : وقيل. ومن اقتلع ثوماً تضرر بضرر من ِقبل أقاربه، وكذلك إن اقتلع بصالً. للمريض فقط
  .والبصل هم وحزن

  باب الجيم

  جابي

  .ل الكالم، أو مؤدي األماناتتدل رؤيته يف املنام على قضاء الدين، أو الشرطي، أو الرسول، أو ناق

  جاثليق

  .من رأى يف املنام أنه صار جاثليقا فإنه يدل على موته أو غرقه أو إشرافه على اهلالك أو زوال نعمته

  جارية

. فمن دنا من جارية ليشتريها دنا إىل جتارة. هي يف املنام جتارة لَمن ملكها، أو اشتراها، أو وهبت له

ومن رأى جارية مسلمة متزينة مسع خرباً سارا من .  ما مضى أو يف ما يستقبلواجلارية أمور جارية يف
فإن رأى جارية عابسة الوجه مسع خربا . فإن كانت كافرة مسع خرباً ساراً مع خىن. حيث ال حيتسب

فإن . فإن رأى جارية عارية خسر يف جتارته وافتضح فيها. فإن رأى جارية هزيلة أصابه هم وفقر. موحشا
واجلارية خرب على قدر مجاهلا ولبسها . ى أنه أصاب ِبكراً ملك ضيعة مغلة أو عمل بتجارة راحبةرأ

وإن كانت . وإن كانت متربجة فإن اخلرب مشهور. فإن كانت مستورة فهو خرب مستور مع دين. وطيبها
  .والناهد خرب مرجو. وإن كانت سافرة فإنه خري يشيع. متنقبة فإن اخلرب متلبس

  جاسوس
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  .ل يف املنام على اجلان، أو على من يفضل أعمال الشر على أعمال اخلرييد

  الجام

فمن رأى أنه قُدم إليه جام فالوذج فإنه . هو يف املنام حبيب الرجل، وأفضله ما يقدم علُيه من احللوى
بيبه عداوة، سريى من حبيبه حمبة عظيمة، فإن قدم إليه ما يكرهه كالبقل والباقالء واخليار فإنه يرى من ح

  .واجلام يف الرؤيا يعبر بألف درهم أو مائة درهم. ويشعر بالبغضاء

  الجامع

يدل يف املنام على امللك لقيامه بأمور الدين، واحلاكم الفاصل بني احلال واحلرام، والسوق الذي يقصد 
اعته من والد ويدل على كل من جتب ط. الناس فيه الربح، وخيرج كل إنسان منه بربح على قدره وعمله

ويدل على القرآن الكرمي لكثرة . ويدل على العدل ملن دخله يف املنام مظلوما. وأستاذ ومؤدب وعامل
. ويدل على املقربة اليت هي مكان اخلشوع والغسل والطيب والصمت والتوجه إىل القبلة. الوارد منه

فسقوف املسجد خواص . فويدل على ما يستعان به على األعداء كاحلصن احلصني لألمن من اخلو
وحصره بسط عدله وعلماؤه الذين هم . والعمد أكابر الدولة وأمراؤها. امللك واملطلعون على أحواله

وإن دلّ على احلاكم فأعمدته أوقاته، . ومئذنته نائبه أو صاحب أخباره. وأبوابه حجابه. حتت طاعته
لقيه عليهم من العلوم، وسقفه كتبه اليت ومصابيحه فضالء عصره وفقهاؤه، وحصره بسط أحكامه أو ما ي

تستره ويرجع إليها، ومئذنته هي القائم جبمع الناس ملا يلقيه عليهم من الفضل، ومنربه العبد، وحمرابه 
زوجته أو ما دلّ على الرزق احلالل، واملنارة وزير وإمام، ورمبا دلّت املنارة على مؤذنيها، واملصحف على 

به، والباب على بوابه، والقيم على مصابيحه وفرشه، فما حدث يف املسجد من قارئه، واملنرب على خطي
وأما اجلامع الذي حتمله ملوك . زيادة أو نقص أو يف شيء مما خيتص به رجعت بذلك على ما دلّ عليه

اإلسالم يف أسفارهم ويقيمون لصالة األعياد وغريها، فإنه يدل على إقامة الدين، وعلو كلمة املسلمني، 
. النصر على أعدائهم، وحكمه يف التأويل حكم ما ينصبون من الدهاليز املشرعة اليت يعبر ا عن القالعو

وجامع املدينة يدل على أهلها، وأعاليه رؤساؤها، وأسافله عامتها، وأساطينه أهل الذكر، وعرابه ِإمام 
اد واحلراسة يف الرباط، وأما حصره الناس، ومنربه سلطام أو خطيبهم، وقناديله أهل العلم واخلري واجله

فأهل اخلري والصالح، وأما مؤذنه فقاضي املدينة أو عاملها الذي يدعو الناس إىل اهلدى ويقتدى ديه 
  .وتنفذ أوامره، ويؤمن على دعائه، وأما أبوابه فعمال وأمناء وأصحاب شرطة

  الجاموس
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فإن . ال خياف أحدا، وحيتمل أذى الناس فوق طاقتههو يف املنام رئيس مبتدع، قوي مهيب، شجاع جلد، 
. رأت امرأة أن هلا قرناً كقرون اجلاموس فإا تنال والية، أو يتزوجها ملك إن كانت أهالً لذلك

واجلاموس رجل مهاب، كثري االحتيال والتسمع للكالم، كثري األسفار يف الرب والبحر، متسلّط على 
فإن استعمل يف حرث أو دوران دلّ على الفاقة . سعي أو على اإلساءةورمبا دلّ على الكد وال. األعداء

  .وإناث اجلواميس مبرتلة البقر يف أحواهلا كلها. واالحتياج

  الجب

يدل اجلب يف املنام على اهلم والنكد والسجن، ومن كان يف شيء من ذلك زال عنه مهه وغمه، واتصل 
 من أهل العلم انتفع الناس بعلمه، واتصل بامللوك مبا عنده من وإن كان الرائي. باألكابر، ونال عزاً ورفعة
ورمبا حصل بينه وبني أهله نكد . ورمبا وردت عليه رسل األكابر مبا يفرحه. العلم، خاصة ِعلم الرؤيا

ورمبا دلّ على تفريج . ورمبا ام الرائي بتهمة وكان منها بريئا. وحسد، ويغدرون به، مث ينتصر عليهم
ورمبا دلّ اجلب على اجلب . ويدل على ما يدل البئر عليه. ويدل اجلب على السفر. ضاء احلوائجاهلم، وق

  .واخلتان، وهو ملن يصحفه

  الجباس

ورمبا . وكذلك الذي يشوي الطوب األمحر. تدل رؤيته يف املنام على الذنوب واخلطايا واهلموم واحلريق
  .دلّت رؤيته على عافية املرضى وعمران اخلراب

  جبانال

تدل رؤيته يف املنام على الرخاء والشفاء من األمراض، وال خري يف رؤيته للمحارب فإنه يدل على اجلنب 
  .ورمبا دلّت رؤيته على الشجاعة حىت يصري جباناً خلصمه. ملواجهة العدو

  الجبانة

  .احبث عنها يف مقربة

  الجباية
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 أو العشر، أو على شيء من احلوادث، فإن كان هو جباية األموال يف املنام دالة على اإلكراه على الزكاة،
  .اجلايب رمبا دلّ ذلك على رفع قدره، أو على سبب يستأذن فيه من اخلاص والعام كاحلمام وما أشبه ذلك

  الجبر

  .وهو اابرة للفقراء باإليثار، كما أن رفع املكانة يدل على العلو والرفعة واخلضوع لذوي األقدار واجلاه

  الجبروت

ذا علم اإلنسان من نفسه جربوتا، أو شاهده يف غريه دلّ ذلك على ميل النفس إىل ما يوجب النار من إ
  .كفر أو ما يشبهه

  جبريل عليه السالم

من رآه يف املنام مستبشراً به، وكان يكلمه بكالم خري وموعظة أو وصية أو بشرى فإنه ينال شرفاً وعزاً 
 انتصر، وإن كان مريضاً شفي، وإن كان خائفاً شعر باألمن، وإن وإن كان مظلوما. وقوة وظفراً وبشارة

وإن رأى كأنه يعادل جربيل وميكائيل عليهما السالم فإنه . كان يف هم فرج اللّه عنه، أو مل حيج حج
ومن رأى أنَ جربيل عليه السالم . يوافق رأي اليهود يف اجلرب، ويباشر أمراً فيه اخلالف على اللّه تعاىل

ورؤية جربيل عليه السالم تدل على . يه فإنه يصري عاملاً رفيعا، ويسمو ذكره، ويعز بني نظرائهيسلم عل
كما تدل رؤيته على . رسول امللك، وعلى األمني على األسرار، وعلى البشارة حبمل األوالد الذكور

يشرف على التلف وتدل رؤيته على سريان الروح فيمن . التعبد، أو العلم، وعلى تعليم األسرار ألرباا
ورمبا دلّت رؤيته على التنقل واحلركات واجلهاد والنصر على األعداء، وتدل رؤيته على االطالع . واملوت

. ومن رأى جربيل عليه السالم حزينا مهموما أصابته شدة وعقوبة. على العلوم الشرعية والتنجيم وغريمها

  .ن سخياً كثري اخلري والربكةومن رأى أنه صار يف صورة جربيل عليه السالم فإنه يكو

  الجبس

هو يف املنام دليل على دوام العز واملنصب، وحسن حال األزواج واألوالد والثبات يف الدين والعلم، 
والعمل وحسن الثناء، والشفاء من األمراض، وجتديد املالبس والعقود الصحيحة، وكذلك الكلس، وإن 

 على التلوث باحلرام، والكسب من الشبهات، والوقوف رأى ذلك عند أرباب الزهد والورع كان دليالً
  .مع البدع، وإمهال السنة، والنفاق يف الدين
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  الجبل

    

أو أنه رئيس أو تاجر، أو أنه . هو يف املنام رجل رفيع الشأن، قاس ذو صوت منيع، مدبر ألمره ثابت
وإذا كان اجلبل ينبت عليه . و سفرأو أنه هم أو غم أ. امرأة صعبة قاسية إذا كان اجلبل مستديراً منبسطاً

وإذا مل يكن فيه نبات وال ماء فإنه ملك كافر طاغ، ألنه كامليت . النبات وفيه ماء فإنه ملك صاحب دين
وإن رأى رجل أنه يرتقي جبالً . واجلبل القائم يدل على أنه حي. ال يسبح اللّه تعاىل، وال ينتفع به الناس

وإن كان تاجراً . ية فإنه يلي والية من قبل ملك ضخم، قاسي القلبويشرب من مائه، وكان أهالً للوال
فإن رأى أنه محد اللّه . ارتفع أمره، وسهل صعوده فيه من غري تعب، وصعوبة صعوده تعبه يف تلك الوالية

فإن سجد هللا تعاىل هناك أو أذّن ويل . تعاىل عليه فإنه يكون سلطاناً عدالً، وإن طغى عليه فإنه جيور
ة، وظفر بعدوه، وإن كان والياً عِزل، وإن كان تاجراً خسر وندم، فإن رأى معه صاحب السلطان والي

وجنده املالئكة وهم الغالبون، فيكون صاحب الرؤيا غالبا ويصيب . وجنده، فإن السلطان هو اللّه تعاىل
امللك الكافر ويناله هم، فإن رأى أنه صعد اجلبل اخلايل من النبات فإنه يدخل يف عمل . قوة وظفراً ونسكاً

والعقبة عقوبة وشدة، فإن هبط منه جنا، فإن صعد عليه فإنه ارتفاع وسلطنة مع شيء من التعب، 
فإن . والصخور اليت حول اجلبل واألشجار املوجودة هناك، كل ذلك ميثل قواد ذلك امللك، وهم قساة

نه يقترف خطيئة، ويصيبه ضرر يف ومن رأى أنه سقط من جبل فإ. رأى حوله حجراً فإنه ينال رئاسة
فإن انكسرت رجله فإنه يسقط من عني ذلك . بدنه، أو يسقط عن مرتبته ويتغري حاله اليت كان فيها

فإن رأى أنه يصعد جبالً وبلغ نصفه فلم ميكنه الصعود فيه، وال الرتول منه، . امللك، ويصيبه ضرر يف ماله
 فيه فقعد عليه فيولد له ولد ضخم، وكل صعود رفعة، فإن رأى أنه صعد. فإنه ميوت يف نصف عمره

وكل هبوط ضعة، فإذا كان الصعود يدل على هم فإن الرتول دليل الفَرج، وكل صعود دلّ على الوالية، 
فإن رأى أن اجلبل احترق أو سقط فإنه ميوت رجل عظيم اخلطر، أو يغلبه . فإن اهلبوط دليل على العزل

إن رجف جبل مث استقر فإن ملك تلك األرض تصيبه مصيبة أو شدة، مث سلطان، وإن النار سلطان، ف
وإن أستند إليه فإنه يستند إىل . فإن قهر جبالً فإنه يقهر رجالً عظيم اخلطر. يصلح أمره وأمر أهل مملكته

فإن رأى أنه محل جبالً فثقل عليه . ملك رفيع اخلطر، فإن جلس يف ظله فإنه يعيش يف كنفه، ويستريح إليه
فإن رأى جبالً نزل من . فإنه حيمل مؤونة رجل ضخم أو تاجر كبري يثقل عليه، فإن خف خفت عليه

فإن رأى أنه دخل يف كهف جبل فإنه . فإن صعد اجلبل إىل السماء عزل. السماء حضر وايل تلك البلدة
. لك أو برجل منيعفإن دخل يف غار فإنه ميكر مب. ينال رشداً يف أموره، ويتوىل أمر السلطان ويشتد أمره
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. فإن استقبله جبل فيستقبله هم أو سفر، أو رجل منيع قاس، أو أمر صعب أو امرأة صعبة، منيعة قاسية

. فإن رأى أن عليه كسوة حسنة فإن سلطانه أقوى وأهنأ. فإن رأى أنه يرمى من اجلبل فإنه يرمى بكالم

كل صعود يراه اإلنسان على جبل أو عقبة أو و. فإن رأى أنه صعد اجلبل فإن اجلبل غاية هم نفسه يبلغها
استواء الصعود مشقة، فإن رأى أنه هبط من تل : وقيل. تل أو سطح أو غري ذلك فإنه نيل حاجة يريدها

  .أو قصر أو جبل فإن األمر الذي يطلبه ينتقض وال يتهيأ

    

 ابن سريين رمحه اللّه وقال. إنَ اجلبل عهد: وقيل. ومن رأى اجلبل من مكان بعيد سافر أو أصابه هم
فإن رأى أنه يف . فإن استوى على اجلبل فهو موته. من رأى أنه على جبل فإنه عاق قد أقترب أجله: تعاىل

من رأى أنه : وقيل. فإن رأى أن جبالً حترك فإن ملك تلك األرض يسافر. سفح جبل فله مدة وبقاء
ومن رأى كأن . بال فإنه ينال خرياً وبركةمن رأى جبالً من اجل: وقيل. يصعد يف جبل نال دولة ورفعة

ومن رأى أشجاراً على جبل، فإنه . اجلبال تزلزلت مث استقرت، فإن هوال شديدا يدخل يف تلك البلدة
ومن رأى كأن الرؤساء اجتمعوا على قمة جبل فإم مبيتون . ينال جاهاً ورفعة، وشرفاً وِذكراً بني الناس

واجلبال والروايب يف الرؤيا تدل . صيبهم غم إن سألوا اللّه تعاىل شيئاً منكراًيف تلك البلدة دون أهلها، أو ي
ومن رأى كأنه ابتلع جبالً طوله أكثر من مخس مائة فرسخ . على غم شديد، وفزع واضطراب وبطالة

ومن رأى كأنه يصعد عقبة كؤوداً إىل مكان واسع فإنه . فسيكون رجال أشداء حتت سيطرته ويطيعونه
ومن رأى كأنه دخل يف غار فيصيبه أمن . الرقاب، أو يقرب األيتام، أو يعاجل املرضى وحيسن إليهمسيعتق 

ورمبا دلّ اجلبل على . ورمبا دلّ اجلبل على املرسى الذي تثبت فيه السفينة. وتوكل على اللّه تعاىل وسكينة
دل على خري اإلنسان وشره مبا من يأوي اإلنسان إليه، ويستظل بظله، وحيتمي به كالسيد والوالد، ويست

ورمبا دلّ على الشدة واخلوف أو . ويدل اجلبل على الوعد. يف اجلبل من ماء وشجر وفاكهة أو بعلوه
فإن رأى أن اجلبل قد تشامخ وصار كالظلة دلّ على حدوث ما يوجب . الغرق للمسافر يف البحر

 وفاكهة أو شيئاً مما يقتات به اآلدمي حتصن فإن رأى أنه صعد على جبل، فإن وجد فيه ماًء عذباً. العذاب
بزوجة ذات خري، أو تعلّم علماً يسلم من اجلهل، أو تعلم صناعة يكون له فيها حظ، أو ينال منصبا 

فإن صعد على جبل . مرموقاً، أو يسافر سفراً مفيداً، أو خيدم سلطاناً، أو يوعد بوعد تكون نتيجته خرياً
فإن كان اجلبل جبالً شريفا كجبل عرفات أو جبل قاف أو .  من وجههامن طريق مستقيم أتى األشياء

جبل اجلودي أو جبل أحد أو جبل قاسيون أو جبل الطور وما أشبهها فإنه يسعى يف خدمة السادات من 
فإن رأى أن اجلبل دك فإنه ميوت أو . ورمبا سافر إىل تلك اجلهة وبلغ منها مقصوده. العلماء والصاحلني

ورمبا دلّ . واجلبال تدل على امللوك واألمراء والصاحلني والعلماء. مبا نال الرائي خشوعاً ونسكاًيعزل، ور
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  .اجلبل على صاحب دين ودينا

ومن حفر بئرا يف جبل أو نقل منه حجارة إىل مكان أخر فإنه ينازع إنساناً قاسي القلب، وحياول أمراً 
ه فإنه يدل على قيام حرب تتحرك فيه امللوك إىل بعضهم، وإن رأى اجلبال تسري مع. صائباً، ومشقة وتعباً

ومن رأى . أو أنه سيحدث اختالف أو اضطراب جيري بني علماء األرض يف فتنة وشدة يهلك فيها العامة
يف املنام أنه فر من سفينة إىل جبل فإنه يعطب ويهلك لقصة ابن نوح عليه السالم، أو أنه يقع يف خمالفة 

النفراد باهلوى والبدعة، ورمبا كان سقوطه من اجلبل يدل على الوقوع يف املعاصي رأي اجلماعة، وا
والفسوق والفنت، وقد يدل ذلك على ترك الذنوب واإلقالع عن البدع إذا كان فراره من مثل ذلك، أو 

وإن ارتفع اجلبل يف اهلواء على رؤوس اخلالئق فإنه خوف . كان سقوطه من مسجد أو روضة وحنو ذلك
د يظل على الناس من ناحية املالك، وإن بين إسرائيل رفع اجلبل فوقهم كاملظلة ختويفا من اللّه تعاىل شدي

وسري اجلبل قد يدل على الطاعون، وأما رجوع اجلبل رماداً أو تراباً فال خري . هلم، وديدا على العصيان
ى يديه شرفاً وخرياً ومرتلة، ومن ومن رأى أنه قائم على جبل فإنه يعتمد على رجل كبري، ينال عل. فيه

: ومن رأى أنه هدم جبالً فإنه يهلك رجالً بقدر اجلبل، وقيل. رأى أنه متعلق به فإنه يتعلق برجل كذلك

ومن رأى أنه يصعد جبالً، . ومن رأى أنه رمى نفسه من اجلبل نفذ كالمه يف سلطان يصيبه. ينهدم عمره
ومن . صاحب سلطان فإنه يصيب سلطاناً أو ينال خرياً ورفعةوبيده سيف، وكسي هناك ثوباً، أو معه 

رأى أنه يريد صعود اجلبل فإنه يتملق رجالً قاسي القلب بعيد اهلمة، فإذا استوى على اجلبل فإنه ينال غاية 
  .ومن رأى أن اجلبل قد غاص يف األرض فإن سلطان تلك األرض ميوت. رجائه من ذَلك

  الجبن

    

 عدم الشجاعة فهو دليل على تعفف اإلنسان يف كسبه، أو وقوفه عند األوامر إذا كان اجلنب مبعىن
وإذا كان اجلنب هو املتخذ من اللنب فرؤيته يف املنام دليل على عقد النكاح لألعزب، . والنواهي يف حربه

ورؤية اجلنب للمحارب واملخاصم قهر له، وجنب عن . والولد للحامل، واملال الرابح والعمر الطويل
واجلنب . واجلنب مال مع راحة. وما عمل من احلليب كاملركّد فإنه يدل على الربكة والرزق. ملالقاةا

ومن رأى . إن اجلبنة الواحدة بدرة من املال: وقيل. إن اجلنب اليابس سفر: وقيل. الرطب خري من اليابس
. ز واجلوز أصابه علة فجأةمن أكل اجلنب مع اخلب: وقيل. كأنه يأكل اخلبز مع اجلنب فإنه يعيش بتقتري

. وكل قالب من اجلنب ألف درهم أو مائة درهم على قدر حال صاحب الرؤيا. واجلنب مال بال تعب

  .واجلنب اليابس رزق يف سفر، واجلنب الطري رزق يف احلضر. ورمبا كان اجلنب داالً على الذلة واملسكنة
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  الجبة

. وإن كانت اجلبة مصبوغة فإا ولد ودود. ية تصري إليهمن رأى يف املنام أن عليه جبة، فهي امرأة أعجم

واجلبة . واجلبة يف املنام عمر طويل. فإن رأت امرأة اجلبة، وكانت بطانة اجلبة من مسور فإا ختون زوجها
أو مرض أو حبس، أو . ولبسها يف الصيف غمة من زوجة أو دين. غىن ملن لبسها ألا متنع الربد وهو فقر

  .من أجل املرأةضيق أو كرب 

  الجبهة

فإن رأى ا عيباً من كسر أو غريه، فإنه نقصان يف هيبته . هي يف املنام جاه الرجل يف الناس ونفاذ أمره
. فمن رأى فيها زيادة مثل جوزة أو أقل من ذلك أو أكثر فيولد له ابن يسود أهل بيته. وجاهه ونفاذ أمره

ومن رأى جبهة .  فإن ذلك حممود للشرطة والسوقةومن رأى كأن جبهته من حديد أو حناس أو حجر
غريه ضيقة أضيق مما كانت عليه، ساءت أخالق ذلك الشخص بعد حسنها، وإن رآها أوسع مما كانت 

فإن رأى . ورمبا دلّت اجلبهة على البخل والكرم. عليه صار الشخص أمحق بعد العقل، وجاهالً بعد العلم
وحسن اجلبهة ونورها دليل على اإلنفاق . ع حقوق اللّه تعاىلجبهته اسودت دلّ ذلك على البخل ومن

ورمبا دلّت اجلبهة على ما يسجد اإلنسان عليه من سجادة أو غري ذلك، فإن صارت من حديد . واملواساة
ومن رأى يف جبهته جرحاً أو قرحة فإنه مفرط يف . أو حجر دلّ على االجتهاد يف الصالة أو الوقاحة

  .تمم سجود فيهاصالته، أو ممن ال ي

  الجحر

واجلحر هو الفم، فمن رأى . يدل يف املنام على اتباع البدع والتمسك بآثار أرباب البدع والضالالت
  .جحرا خرج منه حيوان فهو فم خيرج منه كالم مبرتلة ذلك احليوان

  الجحود

املعروف وينهى عن فإن رأى أنه جحد باطالً فإنه يأمر ب. من رأى يف املنام أنه جحد حقاً فإنه يكفر
  .واجلحود للفضل دليل على الظلم، واجلحود للربوبية دليل الكفر. املنكر

  الجد
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ومن صار يف املنام . من جد وجد: من جد يف املنام يف طلب شيء جليل رمبا بلغ مراده منه، فإنه من قوهلم
  . سعيه واجتهادهفإن مات جده نقص. وجده يف املنام مبرتلة أبيه. جداً طال عمره، وارتفع قدره

  الجدري

وإن . اجلدري يدل على مال، فمن رأى أنه جدر فهو زيادة يف ماله: وقيل. هو يف املنام ديون ومطالبات
وإن رأى يف بدنه . رأى أن ولده جدر ففضل يصري إىل ولده، وكذلك القروح يف اجلسد زيادة يف املال

  .قروحاً تسيل منها يده فإنه مال ينفعه وال يضره ذلك

  الجدي

وإن ذبح الرائي اجلدي ليأكلُه فإنه يصيب . هو يف املنام ولد، فمن رأى جدياً مذبوحاً فهو موت ولده
ومن رأى أنه يذبح جدياً أو خروفاً . ماال، وإن ذحبه لغري اللحم فيموت له ولد، أو ميوت ولد لبعض أهله

  . أصاب ماالً قليالً من صيبومن رأى أنه يأكل حلم جدي. أو يركب أحدمها فإنه يعبث بالصبيان

  الجذام

فإن . من رأى يف املنام أنه جمذوم فيحبط عمله جبرأته على اللّه تعاىل، ويرمى بأمر قبيح، وهو منه بريء
إنه كسوة من مرياث، فمن رأى أنه جمذوم وهو يف الصالة فإنه : وقيل. زاد يف جسده فهو مال كثري باق

  .واجلذام غىن. لى مال حرام، ورمبا دلّ على حريق ألنه دم احترقت سوداؤهواجلذام يدل ع. ينسى القرآن

الجر  

إذا كان اجلر ملا يستطاع نقله، دلّ على وين األمور الصعبة، النقيادها إليه، إما مته أو حبسن سياسته 
  .فإن كان ارور مما يدل على الشر كانت عاقبة أمره إىل شر. وتلطفه

  الجراب

    

  .وتدله رؤية اجلراب على السفر. اجلراب خازن األموال، وحافظ األشياء: وقيل. ملنام حافظ السرهو يف ا

  الجراحة
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فإن جرح يف يده اليمىن فإنه مال يستفيده من . من رأى املنام أنه جرح يف بدنه، فإن ذلك مال يصري إليه
فإن . تفيد، من قرابة لْه من النساءقرابة لْه من الرجال، وإن جرح يف يده اليسرى كان املال الذي يس

فإن . جرح يف رجله اليسرى فماله من احلرث والزرع، فإن جرح يف عقبه فهو مال يصري إليه من ولده
ومن رأى أن جبسده جراحاً طرية . كان به جرح وسال منه دم فإن عليه ديناً، وينفق نفقة فيها مشقة

وإن . فإنه أُصيب يف رأسه وكان له مال فليحتفظ به. المخيرج منها الدم فإنه مضرة لصاحبه يف مال وك
ومن جرح وسال منه دم فإنه يصري . رأى أنه جرح ومل يسل من دم فإنه قد أشرف على فضل يصري إليه

وإن هشم عظمه . وإن رأى السلطان كأنه جرح يف رأسه فإنه يرى موت قرنائه. إليه مال يتبني أثره عليه
فإن جرح يف يده اليمىن . فإن جرح يف يده اليسرى صار عسكره ضعفني. استهفيهزم جيشه وتضعف رئ
وإن جرح يف فخذه تضاعفت . فإن جرح يف بطنه صار مال خزانته ضعفني. فيصري ما يف يده ضعفني

فإن جرحه . فإن جرح يف قدميه تضاعف ثباته يف مملكته. عشريته، وإن جرح يف ساقيه تضاعف عمره
فإن جرحه وخرج من .  وفرقها، فإن الضارب يتسلط على املضروب بلسان حبقرجل وقطع أعضاءه

اروح دم فإن الضارب يأمث ويؤجر املضروب عليه، فإن تلطخ الضارب بدمه فإنه ينال إمثاً وماالً حراماً 
فيه ومن رأى أنه جرح كافراً، فإنه يتسلّط على عدو له ظاهر العداوة، ويقول . بقدر ما تلطخ به من الدم

وإن رأى إنساناً جرحه، ومل خيرج منه . احلق، وينال منه ماالً بقدر الدم، وإن دم الكافر للمؤمن حالل
فإن رأى أنه جرح، وخرج منه الدم، فإن يغتابه . دم، فإنه يقول يف اروح قوال حقا، ال يكون له جواب

ومن رأى . ه، وال خري فيهومن رأى أنه جرح بسكني أو بشيء من حديد فيظهر فساد. مبا يصدق به
كأن يف بعض أعضاء جسده جراحة، فإن التعبري فيه للعضو الذي تكون فيه اجلراحة، فإن كانت يف 

. الصدر أو يف القلب فإا يف الشباب، والصبايا تدل على عشق، ويف الشيوخ والعجائز تدل على حزن

ومن رأى أن ملكاً من . وصك يكتب عليهوإن كانت يف إام اليد اليمىن فإا تدل على دين يركبه، 
ومن رأى أنه . املالئكة قد جرحه بسيفه ببطنه وكأنه قد مات، فستحدث له جراح وقرحة مث يربأ منها

  .جرح يف عنقه أصاب ماالً من جهة عقبه

  الجراد

وكان منه ومن رأى أن اجلراد وقع يف موضع، أو طار يف السماء، . هو يف املنام عذاب وجند اللّه تعاىل
. والدىب منه جند سيئة أخالقهم، قبيحة سريم، وهو شر من اجلراد. أذى فإنه جند سوء يرتلون هناك

وإن رآه يف موضع يؤكل . إن اجلراد جرد األرض، فإن رأى أنه وقع منه شيء فهو عذاب اللّه تعاىل: وقيل
وضع يظهر فيه اجلراد وال يضره فإنه وكل م. وإذا صب يف إناء أو قدر فإنه دنانري أو دراهم. فإنه رزق
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وإذا أمطر عليه جراد من ذهب، فإن ذهب له مال فيعوضه اللّه تعاىل، وإن . كشف هم وإقبال وسرور
واجلراد . اجلراد فتنة أو عدو: وقيل. اجلراد خباز يغش الناس يف الطعام: وقيل. كان مهموما فرج اللّه عنه

الة وهالك، ألنه يقع على النبات فيفسده، وأما يف سائر الناس فإنه يدل يف القرى واملزارع على شدة وبط
ومن رأى أنه أخذ اجلراد فجعله يف جرة، فإنه يصيب دراهم فيسوقها إىل . يدل على موافقة الشرار هلم

واجلراد عسكر، وعامته غوغاء ميوج بعضهم يف بعض، ورمبا دلّت على األمطار إذا كانت تسقط . امرأة
 فإن كثرت جدا، أو كانت على خالف اجلراد، وكانت بني الناس، أو بني األرض على السقوف،

والسماء فإا عذاب، إال إذا كان الناس جيمعوا ويأكلوا، وليست هلا غائلة وال ضرر، فإا أرزاق 
اجلراد يدل على مكابسة العدو، والزحف على احلصون، وب : وقيل. تساق إليهم، ومعاش يكثر فيهم

. ومن رأى أنه يأكل جراداً فإنه يصيب خرياً قليالً من اجلند. ورمبا دلّ اجلراد على الرزق احلالل. موالاأل

من رأى أنه أخذ : وقيل. ومن رأى صغار اجلراد فإا عامة الناس وغوغاؤهم، ورمبا كانت مطراً وإبال
  .جراداً كثرياً فإنه يكثر كالمه يف خطبة النساء

  الجرار

  . يف املنام على عريف املدرسة الذي يسوقه الصبيان من بيوم إىل مدرستهمتدل رؤيته

  الجرأة

    

  .ورمبا دلّ ذلك على قصور اهلمة، والقعود عن احلركات. هي يف املنام مسارعة إىل اخلري أو الشر

  الجرائحي

  .وتدل رؤيته على الربء من األمراض وتفريج، اهلموم. وهو املداوي للجراح

  الجرب

فإن كان . رأى أنه به جربا، وهو حيكه، وليس فيه ماء وال صديد، فإنه يف هم وتعب من قبل أقربائهمن 
فإن حل يف يده . وإن كان يف يده اليمىن فإنه يف املعيشة. اجلرب يف بدنه فإن األذى يف إخوانه ومعيشته

فإن حلّ يف بطنه فإنه من . فإن حل خبده فإنه من ِقبل عشريته. اليسرى فإنه هم من قبل شريكه أو أخيه
وإن كان يف اجلرب ماء فإنه يصيب ماالً م وكد، فإن حكه وجرحه فإنه مال بغنم، . ِقبل ماله وأوالده
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اجلرب واحلكة مهوم وسلطة قوم سؤ : وقيل. فإن كان به قيح أو صديد فإنه يصيب بقدر ذلك ماالً نامياً
 على اليسار والغىن يف حق الفقراء، ويف األغنياء يدل على ومن رأى أن به جرباً فهو يدل. عليه يؤذونه

واألفضل أن يرى اإلنسان أنه هو الذي أصيب باجلرب أو الربص أو البثر أو اجلدري، فإن رآها . الرئاسة
يف غريه فإا تدل على حزن ونقصان جاه لصاحب الرؤيا، وإذا رآها يف مملوكه فإنه ال يصلح خلدمته، 

. نه ال يطيع ابنه يف معاشرة، وإن كانت امرأته فإن ذلك يدل على أن كل ما تفعله قبيحفإن كان ابنه فإ

  .وإن رأى اجلرب يف عنقه فإنه دين عليه

  الجرجيرة

  .ومن رأى يف املنام أنه أكلها فإنه يعمل عمل أهل النار. هو بقلة أهل النار فال خري فيها

  الجرذ

ومن رأى . خل عليه جرذ، انتقل من بالده، فإن كان له عقار باعهمن رأى يف املنام أنه أخذ جرذاً، أو د
ومن رأى أنه يأكل حلم جرذ اغتاب إنساناً . اجلرذ يف بيته أو بيت غريه فليحفظ ذلك املرتل من اللصوص

واجلرذ يدل على لص نقاب وتدل رؤية اجلرذ على الفسق واألذى واألزواج واألوالد، فإن فر منه . فاسقاً
  .ومن أكل حلمه يف املنام نال رزقاً من حرام. كما تدل رؤيته على الذل واملقت. مسكهغرمي أ

  الجرس

ورمبا دلّ على . واجلرس صاحب خير إذا كان يف أعناق البهائم. هو يف املنام رجل مؤذن من ِقبل السلطان
ورمبا دلّ على . توجرس النصارى يدل على العاِلم الذي يهتدى به يف املهمات أو اخلصوما. السفر

ورمبا دلّت األجراس . وأجراس النصارى أرباب أخبار أو أصحاب مشورة ورأي. الرزق واحلرب والصالة
ورمبا دلّ مساع صوت األجراس يف املنام على قدوم . على أرباب النداء للصالة، أو التأهب ملالقاة األعداء

ت األجراس على الكتب املنسوخة أو سنن ورمبا دلّ. القوافل باخلريات، أو نقلها من جهة إىل جهة
  .األوائل، أو على اخلصومة واجلدال

  الجرم

  .هو يف املنام دال على الكفر، واتباع الضاللة

  الجرة
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وشرب املاء من اجلرة مال حالل وعيش . هي يف املنام أجري منافق، جيري على يده مال ويؤمتن عليه
نصف عمره، فإن شرب أقل من ذلك أو أكثر فتأويله ما طيب، فمن رأى أنه شرب نصف مائها فقد نفد 

. فإن رأى أن شرب كل ما يف اجلرة فقد نفد كل عمره، وكذلك يف سائر األواين. بقي أو نفد عمره

ومن رأى كأن على كفه جرة ماء، فوقعت وانكسرت وبقي املاء، فإن امرأته حامل، ومتوت، ويبقى 
وإذا كانت اجلرة مملوءة زيتاً أو عسالً أو لبنا فإا تدل على . و عبداجلرة امرأة أو خادم أ: وقيل.. الولد

ورؤية اجلرة تدل على الدابة . املخزن أو الكيس، وكذلك سائر أوعية الفخار من الكيزان والقالل وفيها
مر وجرة اخل. أو الزوجة الكثرية الكد والسعي، إال إن كانت حناساً فإا تدل على من كانت رفيعة القدر

  .تدل على امرأة حائض

  الجزار

هو يف املنام رجل يهلك الناس إذا كان دنس الثياب وبيده سكني، أما إذا كان نظيف الثياب فإنه يدل 
فإذا كان اجلزار رجالً فهو . وإذا كانت حالة اجلزار حسنة دلّ ذلك على حسن العاقبة. على طول العمر

  .ملك املوت

  الجزر

فمن رأى بيده جزرة فإنه يكون يف أمر صعب لكنه . واجلزر رجل بذيء مسج. عهو يف املنام زجر ورد
من رأى كأنه يأكل اجلزر فإنه ينال خرياً : وقال بعضهم. اجلزر هم وحزن ملن أكله: وقيل. يسهل عليه

واجلزر يدل على رجل سهل املرام، فمن رأى يف يده منه شيئاً، وكان يف وضع صعب، أو . ومنفعة
  .ص منه وجناسجن، ختل

  الجزية

إذا كان املسلمون يدفعوا يف املنام للكفار دلّت على الذل، وإذا كان املسلمون يأخذوا من الكفار 
  .دلّت على العز والنصر

    

  الجس

  .هو يف املنام جتسس وتسمع، وإنصات ملا ال ينبغي له أن يطلع عليه
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  الجسارة

دلّت على ما يتقرب به العبد إىل اللّه تعاىل أو إىل الناس بدفع وربما . تدل يف املنام على اإلصرار والعزم
  .وكذلك الشجاعة. األذى، ومواجهة األعداء

  الجساس

  .ورمبا دلّ على اجلاسوس. تدل رؤيته يف املنام على الكالم يف أعراض الناس

  الجسر

، وكل ما ينجي اإلنسان من ورمبا دلّ على العلم واهلدى، والصوم والصالة. هو يف املنام السنن املستقيمة
كما يدل . ورمبا دلّ على من تقضى احلوائج على يديه كاحلاجب والبواب. عذاب اآلخرة وتعب الدنيا

فجسر اجلادة ذو سلطان، خاصة إذا كان : وكل جسر على حسبه. على املال والزوجة والولد والوالدة
فإن صار اجلسر املبين باحلجارة مبنياً . باً أو حاجباًمبنياً باحلجارة واألجر، وإن كان جسراً صغرياً كان بوا

بالتراب دلّ على تغيري حال من دلّ عليه إىل الوضع األدىن، وإذا صار جسر التراب مبنياً باحلجر أو األجر 
وأما من صار جسراً فإنه ينال سلطانا، وحيتاج غريه إليه وإىل . فإنه يدل على الزيادة واخلري ملن دلّ عليه

  . وإىل ما عندهجاهه

  الجسم

. فإن رأى كأن جسمه جسم حية فإنه يظِهر ما يكتم من العداوة. صحة اجلسم وقوته قوة الدين واإلميان

ومن رأى جسمه من حديد أو من . وإن رأى كأن له إلية كإلية الكبش فإن له ولداً مرزوقاً يتعيش منه
ومن رأى أنه حيك . فهو زيادة يف النعمة عليهفإن رأى زيادة يف جسمه من غري مضرة . فخار فإنه ميوت

وإن رأى أنه احتك ومل تسكن احلكة ناله تعب من . جسمه فإنه يتفقّد األحوال بقرابته، وينال منهم تعبا
وهزال . وسمن اجلسم وِعظَمه يدل على زيادة املال والعز. أهله، وإن سكنت احلكة فإنه ينال خرياً عظيماً

واجلسد يف املنام دليل . قر ونقص املال والعلم، وقد يدل على اجتماعه مبن يكرههاجلسم يدل على الف
على ما يواري اإلنسان ويتجسد به كاللباس والزوجة واملسكن واحملبوب والولد، وعلى من حيتمي به من 

ر، األذى كالسلطان والسيد وويل األمر، فقوته وحسنه وسمنه دليل على حسن حال من دلّ عليه ممن ذك
وإذا كان اجلسم يف املنام مسيناً ياً دلّ ذلك . وأما ضعفه وتغير لونه فدليل على سوء حال من دلّ عليه

  .على علو القدر والنصر على األعداء

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  108  

  الجشّ

  .هو يف املنام رمي بكالم يف منفعة

  الجشاء

  .ورمبا دلّ اجلشاء على الغىن للفقري. هو يف املنام كالم ال حقيقة له

اصالجص  

تدل رؤيته يف املنام على رجل منافق مشاغب، كما تدل رؤيته على متهيد األمور، وعلى زوال اهلم 
والشر.  

  جعالة

فإن مجع ضالة يف املنام، أو فعل ما يوجب . تدل يف املنام على التعرض للهموم، والطمع فيما يد غريه
  .اجلعالة دلّ على الوفاء بالعهد وحفظ املودة واكتساب األجور

  الجعبة

ومن أخرج من اجلعبة سهماً رِزق . تدل يف املنام على الزوجة الصاحلة، والصاحب األمني على السر واملال
. اجلعبة هيبة على األعداء: وقيل. ومن أشترى جعبة أو وجدها تزوج امرأة، أو أشترى أمة. ولداً ذكرا

. واجلعبة والية ألهل الوالية. وواليةومن رأى أنه أعطي جعبة أصاب سلطاناً . واجلعبة كورة وقلعة

  .وللعرب امرأة

  الجعل

هو رجل ثقيل حقود، بغيض صاحب سفر، ينقل األموال : وقيل. هو يف املنام عدو وصاحب مال حرام
  .من بلد إىل بلد

  الجفاف

وإن الورق الرطب إذا صار جافاً، فإنه يدل على الفقر وضنك العيش . إن جفاف اجلسم من الرطوبة
  كله . م الراحةوعد
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  الجفل

يدل يف املنام على إسراع احلركات للسفر، واالنتقال من مكان إىل مكان، أو من مذهب إىل مذهب، أو 
  .من دين إىل دين

  الجفن

    

وإذا كانت اجلفون قليلة . إذا كان اجلفن خاليا من األمل، فإن ذلك حممود جلميع الناس، وخاصة للنساء
واجلفون دالة على ما يتوقى به اإلنسان من سالح، . ا تدل على غم وحزناللحم، وكان فيها قروح فإ

ورمبا دلّت األجفان على األخوة واألخوات، واألزواج . وعلى كل من حبجب عن اإلنسان األذى
واألوالد، ومصراعي الباب والصندوق، واخلزانة واحلجاب، واحلراس والغلمان، وعلى كامتي األسرار 

وإن دلّت األجفان على األزواج كان اجلفن األعلى ذكراً . على املرض والغضبوأرباب الودائع، و
وما فيهما من الشعر دليل . واجلفن األسفل أنثى، وما يتولد بينهما من رمص وغريه، وهو دليل على الولد

. على حاهلما الدافع لألذى، فحسنهما ونقاؤمها من العمش دليل على حسن حال من دلّت األجفان عليه

وإذا دلّت العني . وتدل اجلفون املريضة على العشق للرائي. شبهت األجفان بالسحب والدموع باألمطارو
  .على املال كانت األجفان حصنه

  الجفنة

  .تدل يف املنام على امرأة أو خادم ورمبا دلّت على الرزق

  الجالّب

الب األلبان طالب علم وج. جالب األمتعة وهو رجل صاحب دنيا وغرور، جيمع األموال: من أنواعه
وجالب األغنام رجل صاحب مشهد ال خري فيه، ويكون سلطاناً . يرحنل ويستفيد من العلوم والدين

وجالب الغنم رجل حسن . جائراً يسيء إىل قوم بظلم وجيوز عليهم، وجالب األغنام رجل جماع للمال
  .الذكر جامع للمال احلالل

  الجالّد

  .ل رؤيته على اهلموم والنكد، واألمراض وما يوجب احلدودوتد. هو يف املنام رجل شتام
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  جالء الصفر

. هو رجل صاحل ورمبا دلّ على املدلس: وقيل. هو يف املنام رجال يزين متاع الناس، وجيذب إىل نفسه

  .وتدل رؤية اجلالء على العامل والواعظ الذي جيلو صدأ القلوب بوعظه

  الجاللة

ورمبا دلّ ذلك . ليل عند الناس، وتدل عند اللّه تعاىل على علو الدرجاتتدل يف املنام على املنصب اجل
  .على هداية الكافر وتوبة العاصي

  الجلبان

  .هو يف املنام يدل على الرزق

  الجلح

من رأى يف منامه أنه أجلح وكان له رئيس فسيذهب منه بعض ماله، أو يصيبه نقصان باحلرق، أو بيد 
  .السلطان

  الجلد

ومن رأى يف املنام كأمنا يسلخ جلده كما تسلَخ . سان، وتركته من ماله يف حياته وموتههو سترة اإلن
والسمن يف . الشاة فإنه يدل على موته إن كان مريضاً، وإن كان سليماً من األمراض افتقر وافتضح

لد عبارة واجل. فإن رأى كأن جسده جسد حية فإنه يظهر ما يكتم من العداوة. اجلسم قوة الدين واإلميان
عن الوقاية لإلنسان وغريه، وهو اإلنسان عبارة عن والده ووالدته، وسلطانه وماله، وداره وثوبه، وزوجته 

ورمبا دلّ اجللد لإلنسان على عدوه وصديقه النمام عليه، فإنه . وأرضه، وعافيته وسقمه، وعبارته وإميانه
فمن رأى جلده قد حسن .  والتجلد يف األمورورمبا دلّ اجللد على الصرب. يشهد على صاحبه يوم القيامة

وإن كان ميتاً وشوهد جلده حسناً دلّ على . يف املنام دلّ على اخلري والراحة وعلى الشفاء من األمراض
وسواد البشرة يف املنام يدل على ترك . أنه يف نعيم اجلنة، وإن رآه غليظاً أو أسود دلّ على أنه يف العذاب

ومن رأى نسوة زجنيات قد أشرفن عليه فإنَّ . يه غالم نويب يهدى إليه ِحمل فحمومن أهدي إل. الدين
يف التأويل وجاهة . ومحرة اللون. اخلري الذي يشرف عليه لرؤيتهن كثري شريف، ولكنهن من جنس العدو

ومن كان أسود ورأى يف . اللون مرض. وصفر. إن كان مع احلمرة بياض نال صاحبها عزاً: وقيل. وفَرج
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. وإذا رأى أن جسمه ووجهه قد امحرا، فإنه يكون طويل اهلم. املنام أنه أبيض فيصيبه ضعف وذل وحمنة

وإذا سلخ امللك جلود الناس فإنه يظلمهم، . اجللود بيوت إن ملكها: وقيل. وجلود سائر احليوانات مرياث
  .ومن سلخ جلد شاعر فإنه يسرق منه شعره. ويأخذ أمواهلم

  الِجلّوز

  .ملنام رجل كامل صلب، ومثرته مالهو يف ا

  الجليد

وإذا أهلك . إذا شوهد اجلليد يف املنام يف وقته دلّ ذلك على ذهاب اهلم والغم، وإرغام األعداء، واحلساد
ورمبا دلّ اجلليد . اجلليد األشجار، وسد األبواب دلّ على إبطال املعاش، وتوقف احلال، وتعذر األسفار

واجلمد هم وعذاب، إال . ومن سقط يف اجلليد نزل به بالء. جلَلد من الضربعلى اجلَلد من الرجال، وا
وامدة بيت . أن يرى اإلنسان أنه استقى ماء فجعله يف إناء فجمد، فإن ذلك مال صامت جيمد ويبقى

  .مال امللك

الجم  

    

فإن جم شعره أي جعله . "وحتبون املال حباً مجا": هو يف املنام يدل على حب مجع املال، قال اللّه تعاىل
وإن جم نفسه سعى يف قطع راحلته . وإن حل مجته يف املنام بذّر ماله. مجة يف املنام فإنه يرزق ماالً طائالً

  .وزوال ذكره

  الجمار

ورمبا دلّ على فرقة، أو رأس املال احلالل، وتيسري العسري، ويدل على الشبيبة . هي يف املنام مال موروث
  . الطفل القريب العهد، أو السقط املخلقوانتقاهلا، أو على

  الجماعة

من رأى يف املنام مجاعة من الناس، فإن اللّه تعاىل سريمحه فيما ميتحنه به، ورمبا دلّت رؤية اجلماعة على 
  .وإن رأى اإلنسان ميتاً بنب مجاعة فإنه مرحوم. ورمبا دلّت على املخاوف واألنكاد. الغرم واخلسارة
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  الجمال

واجلمال يف املنام يدل . ان يف املنام يف لبسه أو هيكله أو مركوبه دليل على سوء حال عدوهمجال اإلنس
  .ورمبا دلّ على املالح ومدبر السفن. وتدل رؤيته على األسفار وموت املرضى،. على الوايل ومدبر اجلنود

  جمان المرأة

خللخال زوجاً واجلمان حملوالً غري وإذا كان ا. إذا كان معه خلخال حمكم فهو خري زوجها وإحسانه إليها
وإن كان . وإذا كان اجلمان من الفضة فإنه يرى من امرأته وهناً. منظوم فإنه خسران للرجال والنساء

  .اجلمان من خرز فهو يدل على إخوانه الذين خيذلونه

  الجمرة

ا دلّت رؤية ورمب. ورمبا دلّ على املعدود من دنانري أو مصوغات. هي يف املنام رزق عاجل ومطلوب
  .اجلمرة على طلب العلم

  الجمز

  .يدل يف املنام على األخبار القلقة، أو التقلب مع األصحاب يف صحبتهم

  الجمع

اجلمع يف املنام لألشياء املتناسبة كاللؤلؤ مع الذهب، أو العنرب مع الذهب، أو اجلوهر مع الدر، فإنه يدل 
  .على انتفاع الناس بعلمه أو رأيه

  الجمعة

أى يف املنام أنه يف يوم مجعة فإن اللّه تعاىل جيمع أموره املتفرقة، وينقله من العسر إىل اليسر، وتأتيه من ر
فإن رأى أن الناس يصلون صالة اجلمعة يف املسجد وهو يف بيته أو حانوته يسمع صوت التكبري . الربكة

ة، فإن كان وايل تلك الكورة والركوع والسجود والتشهد والتسليم، ويظن أن الناس قد رجعوا من الصال
من رأى أنه يوم اجلمعة فهو أمر يظن : وقيل. فإن رأى أنه حيفظ الصالة فإنه ينال كرامة وعزا. يعزل منها

ومن رأى أنه يصلي اجلمعة فإنه يسافر سفراً ممتنعاً، فيه فضل مال ورزق يناله، إن متّت تلك . به خرياً
ومن رأى أنه يصلي .  يؤثر بشيء، أو تطَلب منه حاجة وتنجحالصالة، فإن كان متصالً بسلطان فإنه
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وصالة اجلمعة يف املنام دليل على الفرح والسرور، وشهود . اجلمعة فإنه يتم له ما يريد ويبلغ ما يأمله
  .األعياد واملواسم واحلج أو االجتماع حببيب، وقضاء حاجة يطلبها

  الجمل

    

فإن كان . ب مجالً مطيعا فإن حاجة له تقضى من رجل أعجميفمن رأى أنه رك. هو يف املنام حزن
فإن نزل عنه يف الطريق فإنه ميرض، ويعسر عليه ذلك السفر، مثّ يشفى ويتيسر . عربياً فإنه يرزق احلج

فإن أخذ خبطامه . فإن رأى مجالً يصول عليه أصابه حزن أو مرض أو خصومة مع رجل سفيه. عليه أمره
فإن قاده يف غري طريقه فإنه يقوده إىل . ف فإنه يرشد رجالً من الضاللة إىل الصالحوقاده يف طريق معرو

واجلمل البحيت رجل . فساد، ورمبا دلّت قيادة اجلمل خبطامه على أنه ميلك أمر رجل يطيعه يف كل أموره
نه يداري فإن رأى أنه أشترى مجاالً فإ. واجلمل املتعلم عدو غين. واجلمل العريب رجل أعرايب. أعجمي

فإن رأى أنه رعى إبالً عراباً ويل والية على . فإن ركب واحداً منها سافر. األعداء ومييل إليهم ليطيعوه
من : وقيل. فإن أكل رأس مجل اغتاب رجالً عظيماً. وإن كانت خبايت فهي والية على العجم. العرب

فإن أخذ من أوبارها نال ماالً . رأى أنه ركب بعرياً فإنه يسافر ورمبا ميرض، وكذلك إن رآه مضطجعاً
فإن رأى إبال كثرية يف بلد فيقع . وإن رآه يف جداره أو بستانه فإنه ينال خرياً وبركة وفرحاً. باقياً وادخره

فإن . فإن ملكها نال سلطاناً ومقدرة، وجعل حتت يده رجاالً، وظفر بعدوه. يف ذلك البلد موت وحرب
فإن رأى .  فإن رأى كأن مجلني يتنازعان فإنه يقع حرب بني ملكني.رأى كأنه سقط من ظهر بعري افتقر

كأن مجالً حياربه، ويكسر عضواً من أعضائه فتصيبه نكبة من أعدائه، وحياربونه حىت ينهزم من بني أيديهم 
واإلبل تدل على جماديف . فإن رأى كأنه حنر مجالً فتصيبه راحة يظفر فيها بعدوه فيقتله ويقهره. مقهوراً

وتدل فيمن كان مسافراً على أن سفره يكون سهالً سريعاً أو خالف . سفينة أو على سرعة سريهاال
وأما يف سائر الناس فإن دليله ملن كان أبقاً . ذلك، ويعرف ذلك من احلال اليت ترى عليها اإلبل يف املنام

ال معرفة هلم وال ثبات وال أو هارباً، أو ملن كان يف خصومة، وملن يترك مصاحبة أصحابه على أنهم قوم 
. ومن سقط من ظهر بعري أصابه فقر، فإن رحمه البعري مرض مرضاً شديدا. رأي، والغالب عليهم اجلنب

ومن رأى إبالً كثرية دخلت بلدته وقع فيها . فإن رأى قنطاراً من اإلبل دلّ ذلك على مطر يف الشتاء
ومن رأى قلوصاً حنرت يف داره كانت . جل صريعاًومن قتل بعرياً يف داره مات يف تلك الدار ر. طاعون

واجلمال . ومن رأى أنه صار مجال فإنه حيمل أثقاالً من تبعات الناس. ضيافته يف تلك الدار لكرام الناس
ومن ملك يف املنام . ال بأس به: البحت تدل على سفر بال عناء، وأكل حلم اجلمل يدل على املرض، وقيل
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ومن رأى مجاالً دلّ ذلك على األعمال السيئة، ويدل . ة وسالمة يف دينه ومعتقدهإبال رمبا نال عقىب حسن
اجلمل على السكن، وعلى السفينة، ألنه من سفن الرب، ورمبا دلّ على املوت أو على الزوجة املوطوءة، أو 

يريد ويدل على الرجل الصبور أو على بطل األحوال ملن . على احلقد والغل، وأخذ الثأر ولو بعد حني
واجلمال البحت تدل على األجالء من الناس أو أرباب األسفار . ويدل اجلمل على الرزق. االستعجال

كالتجار يف الرب والبحر، ورمبا دلّت على األعجام والغرباء، وتدل رؤيتهم على اهلموم واألنكاد وسلب 
ومن ركب بعرياً وكان . املنافقورمبا دلّ اجلمل على الشيطان، أو على الرجل اجلاهل . املال وسلب العيال

فإن . مريضاً مات، وإن كان صحيحاً سافر، إال إذا ركبه يف وسط املدينة، أو رآه ميشي به فإنه حزن وهم
ومن رأى بعرياً دخل يف حلقه أو . ركبته امرأة ال زوج هلا تزوجت، فإن كان هلا زوج غائب قدم عليها

جين بداخله، أو يداخله أو يداخل من يدل عليه ذلك اإلناء يف سقايته أو آنية من آنيته فيدل ذلك على 
مريضاً أو ميوت غالمه . ومن رأى مجالً منحوراً يف داره فإن رب الدار ميوت إن كان. من أهله وخدمه

وإن كان قد حنره ليأكله وليس . أو عبده، وال سيما إن فرق حلمه أو فُصلت أعضاؤه فإن ذلك مرياثه
وإن كان اجلمل يف وسط املدينة أو بني . زن يفتحه أو عدل حيله لينال فضلههناك مريض فإن ذلك خم

مجاعة من الناس فهو رجل له صولة يقتل أو ميوت، وإن كان اجلمل مذبوحاً فالرجل مظلوم، وإن سلخ 
ومن رأى مجالً يأكل اللحم، أو يسعى على دور الناس . حياً ذهب سلطانه أو عزل عنه أو اخذ ماله

 أكل دار أكالً جمهوالً فإنه وباء ينتشر بني الناس، وإن كان اجلمل يطاردهم فإنه سلطان أو فيأكل من
    عدو أو سيل يضر الناس، فمن عقره أو كسر عضواً منه أو 

ركوب اجلمل العريب حج، فإن أخذ خبطام البعري وقاده إىل : وقيل. أكله عِطب يف ذلك على قدر ما ناله
. وإن قاده يف طريق غري معروف دلّه على الفساد. جالً فاسداً على الصالحموضع معروف فإنه يدل ر

ومن رأى أنه حيلب إبالً أصاب ماالً من . قيادة البعري بزمامه دليل على انقياد بعض الرؤساء له: وقيل
ومن رأى أنه يدِخل مجالً يف موضع ضيق، فلم يسعه ذلك . سلطان، فإن حلبها دماً أصاب ماالً حراماً

ومن رأى أنَّ إبالً وطئته فيصيبه خوف وشدة وذلة، وإن كان عامالً غرم . املوضع فهو يدل على بدعة
  .ومن رأى أنه أصاب من جلود اإلبل فإنه يصيب أمواالً. غرماً

  الجميز

. ومن أكل منه شيئاً يف املنام حصل له رزق هينء. هو يف املنام يدل على مال حالل كثري الربح ملن أصابه

واجلميز امرأة ذات نسب ومال، ورمبا . شجرة اجلميز رجل نفاع ثابت يف اخلري شديد البأس كثري املالو
  .دلّت رؤية اجلميز على ضعف القلب أو البصر
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  الجن

ومن رأى أنه أصبح . هم يف املنام أصحاب االحتيال ألمور الدنيا، إال أن يكون املرئي من اجلن حكيماً
جلن يقفون قرب بيته دلّ ذلك على خسران، أو أن عليه نذرا قد وجب ومن رأى ا. جنيا قوي كيده

ومن رأى اجلن يدخلون بيته يعملون فيه شيئاً فذلك دليل على أن األعداء يدخلون بيته، واللصوص . عليه
ومن رأى أنه . ومن رأى كأنه يعلم اجلن القرآن الكرمي، أو يسمعونه منه نال الرئاسة والوالية. يضرونه

ورمبا دلّت رؤية اجلن على . جلن يف املنام دلّ على قربه من أهل األسفار، واملطلعني على األسراريصحب ا
األسفار يف الرب والبحر، واخلطف والسرقة، والزنا وشرب اخلمر، ومواضع البدعة والكنائس واحلانات 

مني والكافرين، وأمرهم وتدل رؤيتهم على أرباب الشعوذة واخليال، والتفرق بني املسل. والغناء واملزمار
ومن رأى . ويهم وفعلهم، فمن أمر منهم مبعروف، أو ى عن منكر، أو أخرب خبرب من أخبار املسلمني

أنه تزوج من اجلن ابتلي بامرأة فاسقة، ورمبا أشترى دابة مريضة، وإن كان من أهل الُملك ملَك، أو نزل 
وإن .  اجلن نال كسباً من إنسان دينء أو ماالً من دفنيفإن رأى أنه رزق ولداً من. مرتلة رفيعة على قدره

فإذا صارع . رأى امللك أنه أمسك جاناً وصفّدهم فإنه يسيطر على بلد ويأخذ منها الكفار ويأسرهم
  .اجلان يف املنام أمن من شرهم فإن صرعوه أصابوه بكيدهم ومسهم ورمبا كان ممن يأكل الربا

ماء املتقدمني والوالة أو املشايخ أو العلماء أو مؤديب الصبيان، أو أرباب وامللوك من اجلن يدلون على الزع
ورمبا دلّت رؤية اجلن على النار احملرقة، أو على ما يعمل بالنار . الضمان املطلوبني مبن عندهم من الغرماء

  .من األواين الزجاجية، أو على ظهور اهلوام كالثعبان واحلية والعقرب وما يتأذى اآلدمي منه

  الجنابة

هي يف املنام من اانبة، وهي حاجة مل يتوضأ هلا، فمن رأى كأنه جنب فإنه يسعى يف حاجة بغري وضوء، 
اجلنابة اختالط األمر : وقيل. هو فاسد الدين: ومن رأى أنه يصلي وهو جنب فإنه يسافر يف طاعة، وقيل

  . ما يطلب من أمر الدنيا واآلخرةومن رأى أنه جنب وال يصيب ماء لغسله فيعسر عليه. على من رآها

  الجناح

    

واجلناح ريش، والريش مال يف التأويل، ورمبا . هو يف املنام ابن، فمن رأى أن له جناحني ولد له ابنان
فالن طار جبناح غريه، ورمبا دلّ الريش على : كان الريش شراباً، ورمبا دلّ الريش على اجلاه، ألنه يقال

رأى أن له جناحاً يطري به فإنه سفر يف سلطان بقدر ما استقل من األرض، وإن مل ومن . النبت من الزرع
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واجلناحان مال وأوالد، فمن كِسر جناحه مرض ولده، ومن قُِلع جناحه مات . يطر به، فإنه خري يصيبه
ر فإن كان اجلناح يثقله وال يقد. ورمبا كان اجلناح جرحاً يصيب من صار له. واجلناح مال وسفر. ولده

  .أن يطري به فذلك إمث وعقوبة

  الجنازة

اجلنازة رجل منافق، يهلك : من رأى يف املنام أنه يصلي على جنازة، فانه يؤاخي أقواماً يف اللّه تعاىل وقيل
فإن رأى أنه موضوع على النعش وليس حيمله أحد فإنه حيبس، فإن حمل فإنه يتبع . على يده أناس سيئون

. فإن اتبع جنازة فإنه يتبع صاحب سلطان فاسد الدين. ماال، وينتفع منهصاحب السلطان، وينال منه 

ومن رأى أنه حممول على أكتاف الرجال فيصيب رفعة وسلطانا، . ومن رأى أنه على نعش فيكثر ماله
ويقهر الناس، ويسيطر عليهم، فإن بكوا عليه فإن عاقبته حممودة، وإن مل يبكوا عليه وذموه فإن عاقبة أمره 

وإن رأى أنه على جنازة تسري على . وإذا دعوا له باخلري وأثنوا عليه ثناء حسناً فتحمد عاقبته. حممودةغري 
األرض فإنه يركب يف السفينة، وإن رأى جنازة تسري يف اهلواء فإن رئيساً أو عاملاً ميوت، أو ميوت رجل 

ثرية موضوعة يف موضع فإن أهله وإن رأى اإلنسان جنائز ك. عظيم يف غربة أو يف طريق احلج أو اجلهاد
فإن رأت امرأة أا ماتت وحملت . ومن رأى أنه محل جنازة أصاب ماالً حراماً. يكثرون الفسوق والزىن

على اجلنازة فإا تتزوج، وإن كانت ذات زوج فسد دينها، فإن رأى جنازة يف سوق فإنه نفاق األمتعة 
ومن رأى أنه يشيع جنازة .  قدره، أو سفر يف الرب أو البحرواحلمل فوق النعش يف املنام منصب على. فيها

فإنه يدل على توديع املسافر، أو الساعي يف راحة نفسه بواسطة من دلّ امليت عليه، فإن املشيع للجنازة 
حيصل على قرياط من األجر، فإن حضر دفنها استفاد قرياطني، وال حيصي قدر القرياط وِعظَمه إال اللّه 

  .تعاىل

  ايةالجن

ورمبا دلّت على بلوغ املقاصد وإدراك . جناية اإلنسان يف املنام على غريه دالة على الوقوع يف احملذور
  .ومن جىن يف املنام على صيد وهو حمرم غُرم مثله يف اليقظة. السؤال

  الجندي

يأكل رزق فإن رأى اإلنسان أنه جندي . اجلنود يف املنام هم جنود اللّه عز وجلّ، وهم مالئكة الرمحة
ومن رأى أنه أثبت امسه يف الديوان فإنه ينال خرياً، يرجو به . بال جهد. ملك يف ديوانه فإنه يلي والية
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ومن رأى كأنه جندي فإن كان مريضاً ميوت، وإال دلّ على غم . الكفاية، أو ينال أقل ما يتمناه
ومن رأى جنوداً جمتمعني دلّ ذلك . وخسران، وبالنسبة للعبيد تدل على أم سيكرمون من غري أن يعتقوا

ورؤية اجلندي إذا كان بيده سوط أو نشاب دلّ ذلك على . وقلة اجلنود دليل الظفر. على نصرة احملقني
ومن رأى يف املنام جنوداً مقبلني من الشام أو من العراق أو من اليمن فإن ذلك دليل على . حسن معاشه

خلوف، فإن كان جيش الكفار أكثر مجعاً من جيش اإلسالم ورؤية اجليوش تدل على ا. اختالف الكلمة
: وقيل. واجلنود إذا كان معهم نيب أو ملك أو عامل فذلك نصرة للموحدين. فالغلبة يف اليقظة لإلسالم

  .اجلنود نصرة للمؤمنني وانتقام من الظاملني

  الجنة

    

من رأى اجلنة عياناً نال ما : وقيل. لهمن رأى اجلنة يف املنام ومل يدخلها، فإن رؤياه بشارة له خبري عم
فإن رأى كأنه يريد أن يدخلها فمِنع فإنه يصري مبعداً عن احلج واجلهاد بعد أن . اشتهى وكُشف عنه مهه

فإن رأى كأن باباً من أبواب اجلنة أَغلق . قررمها يف نفسه، أو يمنع عن التوبة من ذنب هو عليه مصر
فإن رأى كأن مجيع أبواا أغلقت أمامه . أى أن بابني أُغلقا أمامه مات أبواهفإن ر. أمامه مات أحد أبويه

فإن . فإن رأى كأنه دخلها من أي باب شاء فإن أبويه راضيان عنه. وال تفَتح له فإن أبويه ساخطان عليه
إن : يلوق. فإن رأى كأنه أُدخل اجلنة فقد قَرب أجله. رأى كأنه دخلها نال سروراً وأمنا يف الدارين

من رأى نفسه يدخل اجلنة : وقيل. صاحب هذه الرؤيا يتعظ ويتوب من الذنوب على يد من أدخله اجلنة
إن صاحب هذه الرؤيا يصاحب أقواماً : وقيل. نال مراده بعد احتمال مشقة، ألن اجلنة حمفوفة باملكاره

 كأنه أُدخل اجلنة فلم يدخلها، فإن رأى. كباراً كراماً، وحيسن معاشرة الناس، ويقيم فرائض اللّه تعاىل
فإن رأى كأنه قيل له إنك تدخل اجلنة فإنه ينال مرياثاً، فإن رأى أنه يف . دلّت رؤياه على ترك الدين
فإن رأى كأنه . فإن رأى كأنه دخل اجلنة متبسماً فإنه يذكر اللّه تعاىل كثرياً. الفردوس نال هداية وعلماً

فإن رأى كأنه . باملعروف وينهي عن املنكر، وينال نعمة وثناء وثواباًسلّ سيفاً ودخل اجلنة فإنه يأمر 
فإن رأى كأنه يف رياض اجلنة رزق اإلخالص . جالس حتت شجرة طوىب يف اجلنة فإنه ينال خري الدارين

كأنه شرب من مائها . وإن رأى. فإن رأى كأنه أكل من مثارها رزق علماً بقدر ما أكل. وكمال الدين
فإن رأى كأنه متكىء على فراشها دلّ ذلك على عفة امرأته . نها نال حكمة وعلماً وغىنومخرها ولب
فإن رأى كأنه منع من مثار اجلنة دلّ . فإن كان ال يدري مىت دخلها نال عزاً ونعمة يف الدنيا. وصالحها

فإن . عمل به وينتفعفإن رأى كأنه التقط مثار اجلنة وأطعمها غريه، فإنه يفيد غريه علما ي. على فساد دينه
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فإن رأى كأنه يشرب من ماء الكوثر نال . رأى كأنه طرح اجلنة يف النار فإنه يبيع بستاناً ويأكل مثنه
فإن رأى . ومن رأى كأنه يف قصر من قصورها نال رئاسة، وتزوج امرأة مجيلة. رئاسة وظفراً على العدو

رأى رضوان خازن اجلنة نال سروراً ونعمة، وإن . كأنه يتوج فتاة من فتيات اجلنة نال مملكة ونعمة
وإن رأى املالئكة يدخلون عليه ويسلمون عليه يف اجلنة فإنه يصري إىل . وطيب عيش، وسِلم من البالء

ومن رأى أنه دخل يف اجلنة فإنه يرزق دخوهلا بعز وسرور . وضع يصل به إىل اجلنة، وخيتم له خبري
فإن شرب من لبنها أو مخرها أو مياهها .  وجيلس يف ظلها ينال مناهومن رأى أنه يأكل طلح اجلنة. وعبادة

ومن شرب من ر الكوثر نال علماً وعمال ويقيناً حسناً واتباعاً لسنة النيب . نال حكمة وعلماً ونعمة
صلى اللّه عليه وسلّم، وإن كان كافراً أسلم، أو عاصيا تاب، أو انتقل من بدعة إىل سنة، أو من زوجة 

ودخول اجلنة يف املنام دليل على حسن . ة إىل زوجة صاحلة، أو من كسب حرام إىل كسب حاللفاجر
املعاملة مع اللّه تعاىل وحسن اجلزاء، ورمبا دلّ على الوراثة، ورمبا دلّ دخول اجلنة على التخلص من 

ال احلالل، ورمبا دلّ دخول اجلنة على امل. ومن دخل اجلنة وكان من املرضى سلم من مرضه. الشدائد
ورمبا دلّ دخول اجلنة على ملك اجلنان والربكة والرزق، ورمبا دلّ . وعلى بر األهل، وعل تقوى اللّه تعاىل

دخوهلا على ذهاب احلزن فإن دخلها الناس كافة دلّ ذلك على الرضاء، وعدل امللك، وحلول الربكات 
وإن دخلها وكانت . ة حربه مات شهيداًفإن دخلها اإلنسان وكان معه سيفه أو الم. يف الثمار والزرع

وإن دخلها ذاكرا أو مسبحاً فرمبا ناهلا بتهجده . دلّ على معاشرا يف الدنيا باملعروف. معه زوجته
ورؤية اجلنة يف املنام تدل على اجلامع . فإن دخلها من باب الريان فرمبا ناهلا بصيامه. وتسبيحه وتقديسه

لى احلج واجلهاد، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وعلى العلم وجملس الذكر وسوق الربح، وتدل ع
فإن شرب من اار اجلنة أو أكل من مثارها، . ورمبا كانت اجلنة جنة يتوقى ا من العدو. والعمل الصاحل

أو استظل بأشجارها، أو رأى شيئاً من حورها وولداا، نال علماً وهداية ورزقا وملكاً وذرية وعمراً 
ور اللنب دليل على . فنهر املاء دليل على الرزق: واعترب ما شرب من أارها. ال، ورمبا مات شهيداًطوي

  .الفطرة

    

. ور العسل دليل على العلم والقرآن. ور اخلمر دليل على السكر من حب اللّه تعاىل وبغض حمارمه

وشجرة طوىب دالة ملن استظل بظلها . دواألكل من مثار اجلنة نتائج األعمال الصاحلة واألزواج واألوال
واستند إليها على حسن املآب، ورمبا دلّت على االنقطاع والتبتل للعبادة، والنفع من األصحاب وأرباب 

ورمبا دلّت أشجار اجلنة على العلماء . اجلاه وسورة املنتهى دالة كل بلوغ القصد من كل ما هو موعود به
ورؤية احلور والولدان للخواص وقوف يف . ور والولدان من صاحبهنالعاملني واألئمة املرشدين واحل
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اليقظة مع العالئق ورؤيتها للعاملني عليها دالة على أعماهلم، أو على ما يعد نعيما يف الدنيا كاملساكن 
ودخول قصورها يدل على نيل املناصب العالية، وعلى لبس الثياب . ورغد العيش وأنواع اللذات

  . احلرائر، وعلى الغىن وحسن العاقبةالفاخرة، وتزوج

ورؤية رضوان عليه السالم خازن اجلنة، تدل على خازن امللك ورسوله باخلري إلجناز الوعد وقضاء 
ومن رأى أنه دخل اجلنة، ومل يأكل من مثارها، وال شرب من أارها، فإنه ال . احلوائج، وإجابة الدعاء
ومن رأى أنه . رد من اجلنة فإنه يفتقر لقصة آدم عليه السالمومن رأى أنه ط. ينتفع مبا ناله من العلم

ومن كان خائفاً ورأى أنه . يطوف يف اجلنة دلّ ذلك على سعة رزقه وعلو شأنه، واألمن من اخلوف
  .دخل اجلنة شعر بالطمأنينة، وإن كان مهموما فرج عنه مهه، وإن كان أعزب تزوج

  الجنون

فإن ختبط يف املنام من مس شيء دلّ . قبال الدنيا واألفراح واملسراتهو يف املنام غىن وعز، ويدل على إ
اجلنون يدل على دخوله اجلنة، واجلنون مال يصيب صاحبه، إال أنه يعمل على : وقيل. على أكل الربا

واجلنون يدل . وجنون املرأة خصب السنة. وجنون الصيب غىن أبيه. هو كسوة من مرياث: وقيل. إنفاقه
  .أو الضرب املؤمل أو األعمال الصاحلةعلى العشق 

  الجهاد

اجلهاد يدل على الرزق، وقد يدل على سلوك طريق : وقيل. يدل يف املنام على املسارعة يف قوت العيال
ومن رأى أنه يذهب إىل اجلهاد فإنه ينال فضالً ودرجات يف . اخلري والسداد، ومناظرة أهل البغي والعناد

وجهد القتال .  يف سبيل اللّه تعاىل، ويقاتل الكفار فإنه جمتهد يف أمر عيالهفإن رأى أنه جياهد. اآلخرة
جهد الكسب، فإن رأى أنه يذهب إىل اجلهاد بسالحه فإنه مسلم جمتهد معتصم يقيم الصالة ويؤيت 

  .الزكاة

كفار فإن رأى أنه يقاتل ال. فإن رأى أن الناس خيرجون إىل اجلهاد فإم ينتصرون ويصلون للعز واجلاه
فإن رأى أنه قُتل يف سبيل اللّه فإنه ينال . وحده بسيف يضرب به ميينا ومشاالً، فإنه ينتصر على أعدائه

فإن رأى أنه يف الغزو ووجهه منصرف عن القتال فإنه يترك اجلهد على . فرحاً وسرورا ورزقاً هنيئاً
وإن كان يف الغزو ورأى أنه . لدنياالعيال، وال يسعى يف إصالح حاهلم، ويفسد دينه، وتتبدد عشريته يف ا

واجلهاد ألعداء الدين يف املنام دليل على مشاققة أهل الظلم والنفاق والنصرة . انتصر فإنه يربح يف كسبه
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وجهاد أهل البغي يف املنام يدل . واجلهاد يف البحر دليل على الفقر والفشل والوقوع يف املهالك. عليهم
  .واألمهات أو الغرية على الزوجةعلى االنتصار للدين أو لآلباء 

  الجهد

  .واجلهد هو الكد على العيال أو اجلهاد. هو يف املنام للمريض موت

  الجهر

  .اجلهر مبا ينبغي اإلسرار به، رمبا دلّ على اجلهر بالصدقة، أو على رفع الذكر واملرتلة وعلو الكلمة

  الجهل

    

واجلهل يف املنام بكالم خاطئ دليل على الرفض أو . هو يف املنام حيل على السفه، فمن رأى أنه جهل سفه
  .ورمبا دلّت اجلهالة يف املنام على الكالم يف األعراض والفسق. السب أو الصالة حمدثاً بغري طهارة

  جهنم

. فإن خرج منها من غري مكروه وقع يف مهوم الدنيا. من رأى يف املنام أنه دخل جهنم فإنه يرتكب الكبائر

قد قربت، فإنه يقع يف شدة وحمنة سلطان، ال ينجو منها، وتصيبه غرامة وخسران فاحش، ومن رأى النار 
وهو نذير له ليتوب ويرجع عما هو فيه، فإن دخلها فإنه يأيت الذنوب الكبائر والفواحش اليت أوجب اللّه 

 دخلها متبسماً فإنه وإن رأى أنه. تعاىل عليه ا احلد، فإن دخلها وسلّ سيفاً فإنه يتكلم بالفحشاء واملنكر
يفسق ويطغى ويعصي اللّه تعاىل، فإن رأى أنه أُدخل النار فيغويه الذي أدخله، وحيرضه على ارتكاب 

فإن رأى أنه ال يزال حمبوساً يف جهنم فإنه ال يزال يف الدنيا فقرياً حمزوناً . ذنب عظيم كالقتل أو الزىن
وإن رأى أنه أكل من زقوم جهنم ومحيمها وصديدها . حمروماً، ال يصلي وال يصوم وال يذكر اللّه تعاىل

ومن رأى أنه أسود الوجه أزرق العينني يف جهنم فإنه . فإنه يكتسب اإلمث ويسفك الدم وتشتد عليه أموره
ومن رأى . يصاحب عدو اللّه تعاىل، فيذل ويسود وجهه عند الناس، ويعاقبه اللّه تعاىل يف اآلخرة بظلمه

ومن رأى كأنه دخل جهنم، فإنه . اناً فليحذر من السلطان أو من غضب الرمحنجهنم يف منامه عي
يفتضح من كل ذنب مل يتب منه، فإن رأى كأنه خرج من جهنم فإنه يتوب من املعاصي، فإن شرب من 

وجهنم . شراا، أو أكل من طعامها، مل يزل يرتكب املعاصي أو يطلب علماً يصري ذلك العلم وباالً عليه
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نام دالة على زوال املنصب يف الدنيا، ورمبا دلّت على الفقر بعد الغىن، والوحشة بعد األنس، يف امل
فإن دلّت على الزوجة كانت زوجة مشاغبة، . والوقوع يف الشدائد، والسجن الدائم، واخلزي يف الدنيا

وإن . فسق والغفلةوإن دلّت على املعيشة كان كسبها حراماً، وإن دلّت على املسكن كان جماوراً ألهل ال
دلّت على املرض كانت عاقبته املوت مع سوء اخلامتة، وإن دلّت على اخلدمة كانت مع ذي سلطان 

جائر، وإن دلّت على العلم كان بدعة، وإن دلّت على العمل كان عمال غري مقبول، وإن دلّت على الولد 
لغىن، ويدل على دار البدعة والفسق، ورمبا دلّ دخول النار على ذي السؤال بعد ا. كان ولداً من الزىن

وعلى الكنيسة والِبيع وبيوت النار واحلمام واملدبغة واملسلخ والفرن ما يوقد فيه النار ملصلحة، ويدل 
وكذلك احلطمة، ورمبا كانت احلطمة لذي اهلمز واللمز واجلمع، وجهنم . دخوهلا على الظفر بالشهوات

والسعري .  الصدق، واخلوض فيما ال يعين، والتكذيب بيوم الدينوسقر تدل على ترك. للكفار واملنافقني
واهلاوية دالة على البخس يف الكيل وامليزان، أو ملن خفت موازينه، ومل . للشياطني وملن ختلق بأخالقهم

واجلحيم ملن طغى وآثر احلياة الدنيا، والدرك األسفل ألرباب النفاق، فإن أكل من . يثقلها بالعمل الصاحل
ها أو شرب من غسلينها، أو لدغته عقارا، أو شته حياا، أو تبدل جلده جبلود أهلها، أو سحب زقوم

على وجهه، أو تردى من صعود على رأسه، أو ضرب مبقامها، أو رته زبانيتها، فذلك كله وما أشبهه 
ق بأخالق املشركني دليل على الِبدع يف الدين، ومشاركة الظاملني، والتمسك بسنن الكافرين، والتخل

واملستهزئني، وخمالفة النبيني وهجران املتقني، والردة عن الدين، والبخل مبال اللّه عن املستحقني، واملعصية 
لرب العاملني، أو إنكار ربوبيته وقدرته وتشبيهه خبلقه سبحانه وتعاىل، ورؤية مالك خازن النار دالة ملن 

ى احملبة هللا تعاىل ورسوله وللمؤمنني والسلطان، وعلى البعد من انتقل يف صفته أو أطعمه شيئاً حسناً عل
النفاق واإلقالع من الذنوب واملعاصي واهلوى بعد الضاللة، وعلى الغرية يف الدين، فإن رأى اخلازن عليه 
السالم مقبالً عليه دلّ على سالمته وأمنه من ناره، وإن رآه معرضا عنه، أو متغريا عليه بوجهه، دلّ على 

وخزنة جهنم هم األمناء واحلَفَظة واجلنود واألعوان، وأصحاب الشرطة واألهل . قوعه فيما يوجب نارهو
وإن رأى أنه دخل . ومن رأى أن مالكاً أخذ بناحيته وألقاه يف النار، فإن رؤياه توجب له ذالً. واألقارب

وإن رأى جوارحه . ويتوب منهاالنار وخرج منها، فإنه يدخل اجلنة إن شاء اللّه تعاىل، أو يصيب معصية 
  .تكلمه، فإنه دليل على الزجر عن املعاصي، والتيقظ ألمر اآلخرة

  الِجواِلق
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وتدل رؤية اجلوالق على . هو يف املنام حافظ السر، فإن ظهر منه شيء فينكشف ذلك السر، ويكون خائناً
  .السفر والزوجة والسرية

  الجوالقي

إنسان، وإن اجلوالق أوعية لكل األمتعة، فكذلك يكون يف التأويل ومن هو يف املنام رجل جهبذ يعلم كل 
واجلوالقي . رأى اجلوالقي ويف يده مسلة خييط اجلوالق ويشتري ويبيع فيدل ذلك على متكّنه من علمه

  .هو رجل يفشي الناس إليه أسرارهم: وقيل. رجل حيرض الناس على السفر

  الجود

واجلواد هو . الرجوع إىل أحسن األخالق والشيم، واهلداية بعد الضاللةهو يف املنام يدل على العرفان و
  .واجلواد هو الفرس. الكرمي

  الجور

إن : وقيل. من رأى يف املنام أن قوماً جيور بعضهم على بعض، فإنه يتسلط عليهم سلطان جائر عن قريب
  .اجلور يف التأويل هداية، كما أن تأويل اهلداية جور

  الجورب

فمن رأى أنه لبس جورباً فقد حفَظَ ماله، فإن كانت له والدة . ام مال ووقاية، ما مل يلبسهو يف املن
فإن كان للجورب رائحة طيبة وهو جديد فإن صاحبه يؤيت الزكاة ويقي ماله ا، ويكون الثناء . هاجر ا

رف ماله على اهلالك، فإن وإن كان عتيقاً بالياً فإنه ميسك الزكاة والصدقة وال يؤديها، ويش. عليه حسناً
  .واجلورب يعبر باخلادم واملرأة واجلارية. كانت رائحته كريهة كان الثناء قبيحاً

  الجوز

وشجرة اجلوز رجل أعجمي شحيح، . فإن مسعت له قعقعة فهو خصومة وجلبة. هو يف املنام مال مكنوز
رجل ضخم أعجمي، فإن نزل ومن رأى أنه على شجرة جوز فإنه يتعلق ب. نكد عسر، صاحب مال نام

وإن سقط منها ومات فإنه يقتل يف قبالة رجل ضخم أو ملك، . منها مل يتم ما بينه وبني صاحبه املتعلق به
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وقد يرى أنه مات حني سقط، فإن مل ميت جنا، فإن . فإن انكسرت الشجرة هلك ذلك الرجل الضخم
. ك، ويناله بالء عظيم، إال أنه ينجو من بعدرأى أن يديه ورجليه انكسرتا عند ذلك فإنه يشرف على هال

ومن رأى أنه قطع شجرة جوز قتل رجالً أعجمياً، واجلوز مثره مال ال خيرج إال بكد وتعب، فإن اجلوز 
فإن رأى أنه التقط اجلوز من بستان فإنه يصيب ماالً . ودمسه ال خيرج إال بعصر. ال يؤكل إال بعد الكسر

قشراً فإنه رزق، فإن أكل قشور اجلوز فإنه يغتاب رجالً شحيحاً، فإن نثرته فإن كان م. من ِقبل امرأة
واجلوز يمثل بالصاحلني . ومن رأى أنه يلعب باجلوز فإنه خيوض يف مال حرام. عليه امرأته أحرقت ثيابه

ى والرؤساء واإلخوان واجلوز يفسر بصحة البدن وطول السفر، وإن كان الرائي من النساء فاجلوز يدل عل
واجلوز . واجلوز يدل على الزوج لعكس حروفه جوز زوج، وعلى جواز األمور العسرة. طول العمر

  .املكسور مال بال تعب

  جوز الهند

يدل على كالم الكهنة، فمن رأى أنه أكل منه صدق قوم له، فمن رأى أنه صار كاهناً فإنه يأكل من 
وجوز اهلند يسمى النارجيل . له صار منجماجوز اهلند رجل منجم فمن رأى أنه أك: وقيل. جوز اهلند

ومن رأى أنه يأكل جوز اهلند فإنه يتعلم علم النجوم، أو . هو مال من جهة رجل أعجمي: قال بعضهم
  .يتابع منجما يف رأيه

  الجوشن

من رأى جوشناً فإنه يتزوج امرأة قوية عزيرة جليلة حمبة للفقراء، لكنها : وقيل. هو يف املنام حصن حصني
  .عة مكارة واجلوشن عز وقوة ونصرة، ومال أصله من مرياثخدا

  الجوشني

  .هو يف املنام رجل يأمر الناس باالستئناس، واأللفة وحسن الصحبة

  الجوع

واجلوع ذهاب مال وحرص يف طلب املعيشة . هو يف املنام دال على لباس احلداد واخلوف والكفر والتقتري
اجلوع خري من : وقال بعضهم. ئع أصاب خرياً ويكون حريصاًمن رأى أنه جا: وقيل. واحلرفة والدنيا

ويصيب اجلائع . ومن رأى أنه جاع جوعاً طويال ينال نعمة بعد الفاقة. الشبع، والعطش خري من الري
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ويدل اجلوع على صحبة من ال خري فيه، وللزاهد على الصوم، ويدل على . ماالً بقدر ما بلغ منه اجلوع
مبا دلّ اجلوع على الورع والذكر والشكر ومن رأى أنه جائع يف الشتاء أصابته ور. غالء السعر والفقر

  .خممصة

  الجونة

    

وقد . واجلونة خادم خيزن األموال. هي يف املنام إنسان حيفظ أسرار الناس، وحيفظ ودائعهم، ويعمهم خبري
ل على قيم الدار أو تدل على امرأة زانية وتأويل كل خابية على حسبها، وهي احلب والزير، وهي تد

واخلابية امرأة حرة، . وقربة املاء دالة على حنو ما دلّ عليه الزير. خمزنه أو حانوته، وعلى زوجته احلامل
. والشرب منها مال يستفاد منه، فمن رأى أنه استقى ماء وصبه يف خابية فإنه حيتال على مال تودعه امرأة

وإن كان حب املاء يف الساقية . ماء فإنه امرأة غنية مغمومةوخابية اخلمر إصابة كرت، واحلب إن كان فيه 
واحلب إذا كان فيه اخلل فهو رجل صاحب ورع، وإذا . فإنه رجل كثري املال كثري النفقة يف سبيل اهللا

  .ومن رأى خابية انكسرت بيده طلق امرأته. كان فيه كامخ فهو رجل مريض

  الجوهري

وتدل على . بادة، أو على النخاس أي دالّل اجلواري واملماليكتدل رؤيته يف املنام على صاحب نسك وع
أما ثقاب اللؤلؤ . كما تدل على رجل ذي غلمان ومال كثري. العامل الذي يقتدى به يف األمور الصعبة

  .واجلواهر فتدل رؤيته على نفاد األمور وتسهيل الصعاب والزواج

  باب الحاء

  حاجب العين

جل حسن مسته ومجاله وأمره وجاهه يف دينه، وأمانته ومكانته، ويقع تأويل واحلاجب للر. هو زينة العني
وإذا كان احلاجبان كثيفي الشعر فهما عمودان من أجل أن . احلاجبني على ما يرى من صالح أو فساد

واحلاجبان أبوان أو ولدان أو شريكان أو زوجتان أو نائبان، فإن . النساء يسودن حواجبهن طلبا للزينة
واسودادمها وغزارة شعرها دليل . اإلنسان حاجبيه قد اقترنا، دلّ ذلك على األلفة واحملبة وبالعكسرأى 

ونزوهلما على العني دليل على تغري حال من دالّ عليه من ولد أو شريك أو . على حسن حال من دالّ عليه
يدالن على مرتبة واحلاجبان . رمبا دلّ ذلك على طول العمر حىت يرى نفسه كذلك. زوجة أو صاحب
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وهو قوس سهامه . ورمبا دلّ احلاجب على حفظ من دلّت عليه العني كالوايل والوصي والزوج. يف الدين
  .اللحاظ من العيون اجلميلة

  حاجب الملك

وحاجب امللك . فإن رآهم قعوداً فإم يتوانون ويقصرون. إن رأى حجابه قياما فيكم ينفذون أوامره
وتدل رؤية احلاجب يف املنام على . يب يستشار ويستند إليه الرفيع والوضيعواحلاجب رجل أد. بشارة

  .تعذر األسباب

  حارس الملك

وأما . ورمبا دلّت رؤيته على الشر واللغط يف الكالم. تدل رؤيته يف املنام على ذكر اللّه تعاىل وقيام الليل
  .حارس السجون فإنه يدل على ظهور ما خيفى

  الحافر

ويدل احلافر . على العلم والرزق والغىن، خاصة إن كان قد رأى يف املنام حافر فرس امللكيدل يف املنام 
ومن مسع وقع حوافر الدواب من غري أن يراها فهو . واحلافر هداية للضال. على النقلة من مكان إىل مكان

  .مطر وسيول

  الحاكم

ورمبا دلّ احلاكم على . هتدى إىل الرشدمن رأى يف منامه احلكام يف صفة حسنة، بلغ ما يرومه منهم، أو ا
ارب واملهندس، وعلى الرفقة واالجتماع، ويدل احلاكم على اخلياط واحلجام، فإن مسع احلاكم يف املنام 

بينة من معتوه أو جمنون أو مغفل، أو من كناس يكنس الطرقات، أو خنّال ينخل الدقيق، أو قمام يوقد يف 
كان ذلك دليالً على قبوله .. م خيدم الناس، أو قوال يغين، أو رقاص يرقصاحلمام، أو املقيم يف احلما

  .ورمبا دلّ احلاكم على الوالدة واألسياد واملؤدب. الرشوة وامليل إىل ذوي األغراض الفاسدة

  .والصغري احملجور عليه إذا رأى كأنه صار حاكماً جاز تصرفه واعترب راشداً

  الحانة
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ط، وتصريف اهلموم، ورمبا دلّت على املرأة الزانية أو األمة املبذولة، وتدل على تدلّ يف املنام على النشا
اهلموم واألنكاد ملا يوجب احلد، فمن كان موعوداً حان إجناز وعده، أو خامر على سلطانه ألا مخّارة، 

  .وإن كان مريضاً حان حينه، وإن كان ورعاً خشي عليه من الفتنة، وإن كان مهتدياً ارتد

  لحانوتا

    

هو يف املنام زوجة الرجل وولده، وموته وحياته، وماله وجاهه، وأمته ودابته، وسره، فإن ادمت دكانه 
يف املنام طلق زوجته، أو فارق ولده، أو مات إن كان مريضاً، أو فقد ماله أو باع أمته أو ماتت، أو ظهر 

تزوج امرأة صاحلة أو رزق ولداً، وإن كان وإن رأى حانوته جديداً طيب الرائحة فإن كان أعزب . سره
. مريضاً عويف من مرضه، وطالت حياته، ورمبا عال قدره واتسع جاهه، أو أشترى أمة مجيلة أو دابة فارهة

وما عرف يف حانوته من زيادة أو . ورمبا دلّ احلانوت على الوالد والوالدة ألما كانا سبب ِإجياده وغذائه
ومن رأى أنه جلس يف حانوت فإنه يستفيد . اد على من دلّ احلانوت عليهنقص، أو جدة أو هدم ع

. ومن رأى أن حانوته أدم وكان والده أو أمه أو زوجته يف حالة مرض فإن املريض ميوت. خرياً

ومن رأى أنه يكسر باب . ومن رأى أن يكنس حانوته فإنه يتحول منه. واحلانوت معيشة الرجل وتزوجه
فإن رأى أبواب احلوانيت مغلقة انتشر الكساد، وإن رأى أبواا مفتوحة يسر اللّه . إنه يتحول منهحانوته ف

  .سبل التجارة

  الحاوي

تدل رؤيته يف املنام على معاشرة أهل الشر، وعلى مداراة األعداء، فإن كان معه يف املنام حيات، وكان 
 يكن معه شيء من ذلك بل صار دودة حرير فإن الرائي مريضاً دلّ ذلك على طول عمره وحياته، وإن مل

. ذلك يدل على توبته إن كان عاصياً، وغناه إن كان فقرياً، ورمبا انتقل من حرفة رديئة إىل حرفة صاحلة

واحلواء رجل . ورمبا دلّت رؤيته على األمراض. ورمبا دلّ احلاوي على خناس اجلواري واملماليك العجم
  .غرار

  الحائط

نام أنه قائم على حائط، أو كان راكباً ِإياه فاحلائط رجل منيع صاحب دين، ومال وقدر من رأى يف امل
ومن رأى . وإن رأى امرؤ أن حائطه سقط فإنه يصري إىل كرت. على مقدار عرض احلائط وإحكامه ورفعته
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رجل إمام ومن رأى حيطاناً مندرسة فهو . أن حائطاً سقط عليه فقد أذنب ذنوباً كثرية وتعجل عقوبته
فإن رأى أنه متعلق . عامل كبري، فإن جددها فإن أصحابه وجنوده يتجددون وتعود حاهلم األوىل يف الدولة

فإن رفع حائطاً . بل يتعلق برجل رفيع: حبائط فهو على شرف زواله بقدر استمكانه منه يف تعلقه، ويقال
. رف احلائط فإن صاحبه ميوت مهمومافطرحه فإنه يسقط رجالً عن معيشته، أو يهلكه أو يقتله، فإن ع

وحائط املدينة رجال غزاة أو سلطان قوي أو رئيس جبار حافظ . احلائط رجل ذو سلطان غالب: وقيل
ملاله، فإن وثب من حائط أو اعتمد على عصا فإنه يتحول من رجل مؤمن إىل رجل منافق، أو يترك 

ومن سقط من حائط سقط . له فيه فإنه ميوتومن نظر يف حائط فرأى مثا. مشورة مؤمن مبشورة منافق
ومن رأى كأنه جلس على حائط ويف يده سوار من ذهب فإنه ينال علواً . عن حاله، أو عن رجاء يرجوه

ورؤية اجلدار يف املنام يدل على العلم واهلدى، واإلطالع على األشرار، واحلكم . أو شرفاً وثروة وجاهاً
وإن سقط احلائط إىل . ى احلائط سقط إىل داخل الدار مرض صاحبهاومن رأ. أو الفرقة بني األصحاب
. ومن رأى حائطاً جتدد يف مكانه فإنه مصاهرة. وإن كان مسافراً قدم من سفره. خارج الدار فذلك موته

واحلائط إذا انشق يف مكانه . ومن بىن حائطاً من اللنب عمل عمال صاحلاً، وال يحمد البناء باألجر واجلص
  . زيادة سجن يف ذلك املكانفإنه

  الحائك

  .ورمبا دلّت رؤيته على موت املريض. على تسهيل األمور والسفر. تدل رؤيته يف املنام

  الحب

    

والعشق ابتالء يف اليقظة، وشهرة توجب عطف الناس عليه، . هو يف املنام مهوم وأنكاد وعمى وصمم
واحلياة بعد . املنام على العشق والبعد عن احملبوبويدل على الفقر واملوت للمريض ورمبا دلّ املوت يف 

ودخول اجلنة يف املنام صلة باحملبوب، . والكي واحلريق يف املنام عشق. املوت مواصلة للعاشق باملعشوق
والشغف واحلب يف املنام غفلة ونقص يف . كما أن دخول النار يف املنام فرقة. ومواصلة للعاشق باملعشوق

وحب اللّه سبحانه وتعاىل يف املنام متكني يف الدين، .  يف الدين ونقص يف املالوالعشق فساد. الدين
وحسن يقني، واتباع لسنة النيب صلى اللّه عليه وسلّم رمبا دلّ ذلك على الولد، وطالق األزواج، والنقص 

ألمكنة البعيدة يف املال، وجفاء اإلخوان، ورمبا دلّ ذلك على اجلوع أو األمراض املختلفة أو األسفار يف ا
وإن كان الرائي عاملاً فنت الناس بزخارفه، . فإن ادعى احملبة أو الشغف يف املنام ضل بعد هداه. اخلطر
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وإن كان الرائي حقرياً ارتفع قدره، واشتهر ذكره، وظهرت حجته، وازداد . ونقض عليه قواعد رشدهم
  .نه، وقوي إميانهوإن كان حديث عهد باإلسالم تبصر يف دي. يقينا ودينا ودنيا

  الحبار

  .تدل رؤيته يف املنام على العلو والرفعة واملنصب وقضاء احلاجات والعلم

  الحبارى

  .هو يف املنام رجل سخي صاحب دخل، كثري األكل والشرب ال يفتر ليالً وال اراً

  الحبس

 مبرتلة األسر يف فمن رأى والياً حجر عليه أو حبس أصابه هم شديد، واحلبس. هو يف املنام ذل وهم
ومن رأى أنه حبس يف سجن فإنه يصري إىل ملك كبري، وحيسن دينه فإن يوسف عليه السالم . الَتأويل

فإن رأى أنه حبس يف بيت جمصص منفرد عن البيوت جمهول فهو موته، وذلك . كان صاحب السجن
  .تتزوج رجالً كبرياًاحلبس ذل، فإن رأت املرأة أن سلطاناً حبسها فإا : وقالوا. البيت قربه

  الحبل

واحلبل عز وجاه أو مكر وخديعة، وقد تدل . واحلبل من السماء هو القرآن. هو يف املنام حبل وميثاق
واحلبل هو الدين فمن رأى أنه متسك حببل فهو معتصم حببل اللّه تعاىل، فإن كان احلبل من . على السحر

جل صاحب دماء، وإن كان احلبل من صوف فهو ليف فهو رجل خشن، وإن كان احلبل من جلد فهو ر
صاحب دين اإلسالم، فإن رأى أنه فتل حبال فإنه يسافر، فإن فتله وجعله يف عنق أحد من الناس فإنه يدل 

على الزوج، فإن لواه على نفسه توىل والية من سفر، فإن كان احلبل من شعر أو من صوف فإنه والية 
من رأى احلبل : وقيل. يته وفتل حبال يأخذ رشوة من شهادة زوردين أو جتارة، فإن رأى أنه نتف حل

وإن كان احلبل يف عنقه أو على كتفه أو على ظهره أو يف . واحلبل سبب من األسباب. سافر سفراً طويالً
ومن فتل . وسطه فهو عهد حيصل يف عنقه، وميثاق إما بنكاح أو بوثيقة أو نذر أو دين أو شركة أو أمانة

ومن رأى حبال . وقد يدل الفتل واإلبرام لألمور على النكاح. لواه على عود أو غريه فإنه يسافرحبالً أو 
  .على عصا فهو دليل على عمل فاسد من سحر وحنو ذلك

  الحبة الخضراء
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  .هي يف املنام منفعة من رجل غريب شديد

  الحبة السوداء

  .تدل يف املنام على أن اإلنسان يصاب بصحة وعافية يف جسمه

  الحبو

ورمبا دلّ احلبو على القعود عن . هو يف املنام دليل على الزمانة، أو الصالة قاعداً مع القدرة على القيام
  .وربما دلّ احلبو على حماباة الناس. السفر، واالستهانة به، وإن كان فقرياً استغىن، وإن كان غنياً افتقر

  الحث

ورمبا دلّ ذلك . سري يف املنام دليل على قبول املوعظةحث اإلنسان غريه على العمل، وحث الدابة على ال
  .وحض اإلنسان غريه على إطعام أو فعل اخلري يف املنام دليل على توبة الفاسق. على املنية وأسباا

  الحج

    

من رأى يف املنام أنه حج، وطاف بالبيت، وقام بشيء من املناسك فإن ذلك صالح دينه، واستقامته على 
فإن رأى أنه خارج إىل . ب يرزقه، وأمن مما خيافه، ودين يقضيه، وأمانات يؤديها للمسلمنيمنهاجه، وثوا

احلج يف وقته وكان معزوال ولّي، وإن كان مسافراً وصل، وإن كان تاجراً ربح، وإن كان مريضاً شفي، 
وإن رأى أنه حج . ىلوإن كان مديناً قُضي عنه دينه، وإن كان مل حيج حج، وإن كان ضاال هداه اللّه تعا

وإن كان . فإن رأى أنه خرج إىل احلج وكان والياً عزل. أو اعتمر فإنه يعيش عيشاً طويالً، وتقبل أموره
فإن رأى أن عليه حجاً وال . تاجراً خسر، وإن كان مسافراً قُطع عليه الطريق، وإن كان صحيحا مرض

نام دليل على الزهد يف القصد وقضاء الدين وفعل واحلج يف امل. حيج فإنه كافر بالنعم وأداء األمانات
ورمبا دلّ . اخلرياًت أو السعي على ما جيب عليه بره كالوالدين واألستاذ أو اهلجرة أو زيارة عامل أو عابد

احلج على زواج األعزب، وهو للملك حتصن األعداء، وخذالن أهل البغي، وفتح بلد عظيم من بالد 
لى الغزو، وإن كان طالباً للعلم حصل له مراده، وإن كان فقرياً استغىن، وإن كان ورمبا دلّ احلج ع. الكفر

مريضاً مات، أو عاصيا تاب، وإن كان متزوجاً طلق زوجته، وإن كان كافراً أسلم، فإن سافر إىل احلج 
ياً عاشر راكباً رزق عوناً على ما ذكرناه كله على يد من دلّ املركوب عليه، فإن كان راكباً مجالً حبت
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وإن ركب فيالً حج بصحبة . فإن قاد راحلة بلغ ذلك بإميانه امرأة. رجالً كذلك، ألنه مركب سراة الناس
ورمبا دلّ احلج على الرزق والغنيمة والقدوم من . وإن سافر ماشياً وقع يف ميني جيب عليه الكفارة. ملك

 اإلنسان عليه، فإن محل معه زاد دلّ السفر، والفرج بعد الشدة، والصحة من املرض، والرجوع ملا كان
على التقوى، ورمبا دلّ على محل الزاد للفقري، وعلى املدين لوفاء دينه، ومن حج ومل يعمل شيئاً من 

ومن رأى أنه خيرج إىل احلج وحده، والناس يودعونه . أعمال احلج فإنه يقصد السلطان يف حاجة
  .ويرجعون عنه، دلّ ذلك على موته

  الحجار

واحلجار .  رؤيته يف املنام على القرب من األكابر، وعلى اخلصومات والسباب، وتفريق اجلماعاتتدل
  .رجل خبري مبداواة قساة القلوب

  الحجامة

    

ويدل احلجام على كل متحكم يف رقاب اخللق . احلجام يف املنام رجل يكتب الصكوك على الناس
فإن رأى اإلنسان يف منامه حجاما قد .  والصكوككالسلطان والعامل واحلاكم والطبيب وكاتب الشرط

حجمه وكان مظلوماً بدم أو يف جهاد قتل وسال منه دم، وإن كان مريضاً شفي على يد طبيب وإن كان 
وتدل رؤية احلجام على زوال اهلموم . مطلوبا مبال أداه على يد حاكم، وإن كان يرغب يف النكاح تزوج

فإن صار يف املنام حجاماً ألمه أو . رؤيته على الغرم واخلسارة بعد الربحورمبا دلّت . واألنكاد واألمراض
ومن رأى يف املنام أنه حيجم أو حيتجم ولّي والية أو فقد . ألحد من أهله فإنه يعصي أمه أو من حجمه

 وإن كان احلجام شيخاً فهو جد الرائي، وإن كان شيخاً معروفاً فهو صديقه، وإن كان شابا فهو. أمانة

فإن حجم ملكاً أو رجالً فإنه يظفر ما، ومن حجم شيخاً يعلو . عدد له يكتب عليه كتاب الشرط
من رأى : وقيل. نقص املال: احلجامة ذهاب املرض، وقالوا: وقالوا. شأنه، وإن حجم شابا ظفر بعدوه

ماالً ال يهتدى حجاماً حجمه فهو ذهاب مال عنه يف منفعة، فإن احتجم ومل خيرج منه دم، فإنه قد دفن 
فإن انكسرت . فإن خرج منه دم فيصح جسمه يف تلك السنة. إليه، أو دفع وديعة إىل من ال يردها إليه

ومن رأى أنه . من رأى أنه احتجم نال رحبا ولو كان سجينا: وقيل. احملجمة فإنه يطلق امرأته أو ميوت
وإن رأى أنه حيجم إنساناً . ذلك شهادة عليهإذا رأى أثر املشرط على عنقه فإن . حيتجم جنها من السجن

. واحملاجم لصوص واملشارط مفاتيح اللص. ومل يكن حجاماً فإنه ينجو من شر، أو خمافة إنسان أو سلطان
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احلجامة شرب دواء مر يصرب عليه كصربه على أمل املشرط : وقيل. وإذا احتجم الغين أخرج ذهبا يف غرامة
ومن . مت املرأة امرأة أخرى فإا حتبها إذا كانت احلجامة ليست صنعتهاوإذا احج. حىت ينال الصحة

حجم شخصاً خيافه فإنه يأمن شره، ورمبا دلّت احلجامة على بذل املال احلرام من احملجوم أو تكسب 
فإن احتجم الرائي يف املنام لصداع . وإذا كان أحدمها صائماً أفطر أو فعال فعالً يفسد صومهما. احلاجم

ورمبا دلّت احلجامة على املنع والسكوت عن رد اجلواب . و أمل يف عينيه دلّ ذلك على شفائه من شكواهأ
  .وذلك من احلجم واإلحجام

  الحجر

واحلكماء يشبهون . هو يف املنام يدل على امليت، وقد يدل على أهل القساوة والغفلة واجلهل والبطالة
ومن رأى أنه صار حجرا عصى . فر برجل أو تزوج امرأةومن رأى أنه ملك حجرا ظ. اجلاهل باحلجر

وسقوط احلجر من السماء إىل . ربه، وقسا قلبه، وفسد دينه، وإن كان مريضاً مات، وإالَّ أصابه فاجل
األرض على كل العامل أو على اجلوامع يدل على رجل قاصي القلب، فإن تكسر احلجر فطارت شظاياه 

ى تفرق املصائب يف تلك البلدة، فكل من دخلت داره منها شظية نزلت إىل الدور والبيوت دلّ ذلك عل
وإن كان الناس يف جدب يتقون استمراره وخيافون عاقبته، كان احلجر شدة ترتل باملكان على . ا مصيبة

وإن كانت احلجارة كثرية قد رمي ا اخللق فعذاب يرتل من السماء، فهو وباء . قدر ِعظم احلجر وثقله
ومن رأى أنه ينقل احلجارة أو اجلبال فإنه حياول أمرا . اد أو برد أو ريح أو غارة وأمثال ذلكأو جر
ومن رأى أنه علق يف عنقه حجرا فيصيبه هم . ومن رأى أنه يركب حجرا وكان أعزب فإنه يتزوج. صعباً

 وإن كان غنياً ومن رأى أنه ضرب حجرا بعصا فانفجر منه ماء وكان فقرياً فإنه يستغين،. وغم وشر
وإن . ورمبا دلّت احلجارة على العباد والزهاد وأرباب القلوب اخلاشعة. ازداد غىن، ورمبا كان رزقاً هنيئا

. فإن رأى العابد أن عنده حجرا ظهرت كرامته يف بلده. رأى امللك أن عنده حجرا دلّ على كثرة ماله

واحلَجر حجر . صة إن فر احلجر وهو يتبعهوإن ضرب يف املنام حجرا وقع يف مة هو بريء منها، خا
  .ورمبا دلّ احلجر على حجر اهلوام. على اإلنسان من الذي مينعه من التصرف

  حجارة الطواحين

    

تدل على العلماء واألوالد، واألزواج واألموال، فمن ملك منها شيئاً دلّ على العز والنصر على األعداء، 
كحجارة الطواحني واملعاصر وحجر املاء وأمثاهلا فيحصل على فائدة ومن ملَك حجرا . باملال والسالح
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من إنسان جليل القدر كالوالد والسيد، واألستاذ واألخ، والزوج والقريب والصديق، ورمبا كان رجالً 
ومن محل حجرا ووجد منه نكدا قاسى من إنسان قاسي القلب على قدر ذلك من اخلفة . كثري األسفار

 النافعة كحجر اخلضر النافع لوجع العني واألذن يدل على األطباء والعلماء وأصحاب واحلجارة. والثقل
  .اجلاه واملعاش

  حجر إسماعيل عليه السالم

وإن كان ذا مال حِجر عليه يف . من رأى يف املنام أنه يف هذا احلجر رِزق ولداً يكفله ويعينه على دنياه
  .ماله وتصرفه فيه

  الحجر األسود

وإن رأى . فمن رأى أنه يقطع احلجر األسود فإنه يريد أن جيمع الناس على رأيه. نام على احلجيدل يف امل
أنَ الناس فقدوا احلجر األسود فجعلوا يلتمسونه، فوجدوه يف موضعه، فإنه رجل يظن الناس كلهم على 

 مس احلجر ومن رأى أنه. ورمبا دلّ على علم ينفرد به، ويكتمه عن طالبه. ضاللة وهو على هدى
فإن رأى أنه قلعه فاختذه لنفسه خاصة فإنه ينفرد ببدعة يف دينه دون . األسود فإنه يتبع إماماً حجازياً

فإن رأى أنه صافح احلجر األسود فإنه حيج، . املسلمني، فإن رأى أنه ابتلعه فإنه يضل الناس يف أديام
ورمبا دلّ ذلك على تقبيل الولد أو الزوجة . يد ِإمام عاملويدل على مبايعة اخللفاء وامللوك، أو التوبة على 

  .ورمبا دلّ ذلك على خدمة أرباب املناصب كاحلكام. أو الزوج

  حجر المنجنيق

ومن . فإن رأى اإلنسان أنَّ سلطاناً رمى إنساناً حبجر فإنه يرسل إليه رسوالً فيه قسوة. هو يف املنام رسول
 فإنه يقابل بطال قويا منيعاً قاسياً، فإن رفعه كان غالباً، وإن عجز عن رأى أنه يرفع حجرا ليخترب قوته

ومن رأى أنه يرمي إنساناً حبجر فإنَ الرامي يدعو على املرمى عليه يف أمر حق بقسوة . رفعه فهو مغلوب
  .ومن رأى النساء ترميه فإن السحرة يكيدونه. قلب

  الحجر المنحوت

لى العز واإلقبال، وطول األمل واألمن من اخلوف، وعلى األزواج إذا بين به يف املنام دلّ ذلك ع
فإن رأى الطوب اللنب موضع احلجارة . املصونات، وعلى ما يوجب األلفة عليه كالعامل والطبيب واملنجم
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واألعتاب من . املنحوتة دلّ على الذلة، وزوال املنصب، أو تغري الزوجات، أو موت صاحب البناء
وإن صارت القبور الرخامية حجارة يف املنام دلّ ذلك على . تاب من الرخام ذلة وفاقةاحلجارة مكان األع

  .تغري حال ما أوقفه امليت، أو تغري حال ورثته

  الحجل

  .يدل يف املنام على سارق أو كامت لألسرار

  الحجلة

ه أصاب ومن رأى أن. حلم احلجل كسوة: وقيل. وهي يف املنام امرأة حرة طيبة، أو رجل حسن الكالم
وإن رأى أنه أصاب حجلة أنثى . حجال ذكراً فإنه يصيب ولداً غالما مباركا، يكثر انسه، وتقر به عينه

ومن رأى أنه ذبح حجلة فإنه يفتض . فإنه يصيب امرأة حسناء، فإن كانت له امرأة حامل فإا تلد أنثى
  .ومن رأى أنه يزق حجلة فإنه يلقن امرأة كالما. جارية

  الحد

ورمبا دلّ احلد على وقوف اإلنسان عند .  املنام ملن طلبه، أو طولب به، دليل على الدين واملطالبة بههو يف
  .حده، أو زواج األعزب وإحصانه

  الحدأة

هي يف املنام ملك خامل الذكر، شديد الشوكة، متواضع مظلم مقتدر، وذلك لشدة صالحه، وقربه من 
. من ملك حدأة وكان يصيد ا، فإنه يصيب ملكاً أو أمواالًف. األرض يف طريانه، وقلة خطئه يف صيده

ومن رأى أنه أصاب حدأة وحشية ال يصيد ا، ال تطاوعه، ورأى كأا ممسكة بيده، فإنه يصيب ولداً 
فإن رأى أن تلك احلدأة ذهبت منه على ذلك احلال، فإن . غالماً، وال يبلغ مبلغ الرجال حىت يكون ملكاً

اً، أو ال يلبث إال قليالً حىت ميوت، وفراخها أوالد وإناثها نساء من قوم عصبة، والواحدة الغالم يولد ميت
واحلدأة تدل على لصوص يسرقون سراً، ويقطعون الطريق، وتدل على . امرأة ختون وال حتتشم، وال تستر

لرجل احملترم وتدل على ا. واحلدأة تدل على احلرب والقتال. خمادعني مكارين خيفون اخلري عمن صادقهم
  .أو املرأة الزانية

  الحدبة
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من رأى يف املنام أنه أحدب فإنه يصيب ماالً كثرياً، وملكاً من ظهر قوي من ذوي قرابته وأوالده، ويرزق 
واحلدبة أمر فيه شهرة ودين جيمع عليه فيعجز عن قضائه، وإن الظهر حمل احلمل، ورمبا . مع ذلك فظنة

  .أوالد: دبة طول حياة، وقيلاحل: وقيل. كانت وزراً

  الحدث

فإن رأى من حيدث أن . من رأى كأنه حيدث حدثاً أصغر يذهب غمه، فإن كان صاحب مال فيزداد ماله
ومن رأى أنه أحدث وكان احلدث برازاً فإنه ينفق بعض . الغائط كان كثرياً غالباً وأراد سفراً فال يسافر

وإن رأى أنه أحدث يف موضع وخبأه يف التراب فإنه . نفق أغلب مالهوإن كان سائالً فإنه ي. ماله يف عافية
  .يدفن ماالً

  الحداد

وإذا اختذ . واحلداد ملك املوت. هو يف املنام ملك عظيم، أو سلطان مهيب بقدر قوته ومهارته يف عمله
ديد ويعمل منه فمن رأى أنه حداد، وقد ألن له احل. احلداد ما يريد من احلديد فإنه يصيب ملكاً عظيماً

واحلداد اهول سلطان عظيم أو ملك بقدر خطره . األدوات، وكان الرجل من أهل امللك فإنه ينال ملكاً
إن فالناً رفع أمره إىل احلداد وكان معاىف نزلت به حادثة تلجئه : وإن قيل يف املنام. وقوته يف عالج احلديد

ويدل . امه حداداً فإنه ينال من وجوه ذلك ما يليق بهومن عاد يف من. إىل السلطان أو إىل من يلوذ به
ومن دخل على حداد جلس . احلداد على كل من يتعيش بالنار كالطباخ واخلباز والنحاس ومن أشبههم

عنده، فإن كان مريضاً أو ميتاً صار إىل النار، ال سيما إذا كانت ثيابه سوداء، ودخل السجن، وإن العرب 
  .يسمون السجان حداد اً

  الحديد

فمن رأى أنه يأكل احلديد فإنه . هو يف املنام مال وقوة ملن رآه يف يده، وعز من بعد ضعف إذا أخذه
فإن مضغه بأسنانه . فإن أكله مع اخلبز فإنه يداري وحيتمل بسبب معيشته يف صعوبة. يظفر حيثما يكون

را فإنه يصيب خرياً من متاع ومن رأى أنه أصاب حديدا جمموعاً أو رصاصاً أو صف. فإا غيبة وضرر
ومن رأى أنه سبك . ومن رأى احلديد قد ألن له فيصيب ملكاً ورزقاً واسعاً. الدنيا، وقوة على ما يريد

وما . ومن رأى أنه يذيب حديدا فإنه يقع يف ألسنة الناس ويغتابونه. حديدا فإنه يعمل عمال يتمكن به
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 فالقدوم واملسحاة والفأس وغريها خادم لإلنسان أو أجري صنع من احلديد فإنه منفعة لإلنسان وقوة له،
ومن ملك حديدا يف املنام نال رزقاً . له، فما رؤي فيها من صالح أو فساد عائد عليه وراجع تأويله إليه

وأنزلنا احلديد فيه ": واحلديد فيه بأس وقوة لقوله تعاىل. بتعب ملا فيه من املشقة يف استخراجه من أصوله
، واملنافع هي األمتعة واألواين واألشياء اليت ينتفع ا الناس، والبأس تليني احلديد " ومنافع للناسبأس شديد

وتدل رؤية احلديد على . يف يده ويتخذ منه ما يريد، إن شاء اختذ فأساً أو سيفاً أو سكيناً أو غريها
 على الرجل السيء الذي يعمل الشرور واألنكاد ومنع التصرف، ورمبا دلّت رؤيته على تيسري العسري، أو

  .عمل أهل النار

  حديقة البيت

ورمبا دلّ ذلك على . هي يف املنام دالة على صون النساء، وعفة الرجال، ونفي الشبهة عن املال والولد
ورمبا دلّ ذلك على أعمال السر اليت ال يطلع عليها كل . الشح، ومنع الطالب ملا حيتاج إليه من علم

ورمبا دلّ على . ورمبا دلّ على الزهد والورع والتسبيح وتقديس اللّه تعاىل. ام الليلإنسان كالصوم وقي
  .ورمبا دلّت اجلنينة يف الدار على جنون من يف الدار، أو على غرامة وكلفة. زواج األقارب دون األجانب

  الحذّاء

النعال، والنعال يف الرؤيا هي هو يف املنام رجل يلي أمور النساء ويزينها ويهيئها، وذلك أن احلذاء يعاجل 
  .هو دالل اجلواري: النساء، وقيل

  الحذر

  .هو يف املنام دال على النفاق، والعدول عن احلق، أو نسيان القرآن الكرمي أو شيء منه

الحر  

وإن . من وجد حراً يف املنام وكانت رؤياه يف الشتاء دلّ ذلك على الفوائد واألرزاق والكساوى النفيسة
ومن رأى شيئاً حاراً من املأكول أو املشروب رمبا دلّ على .  يف الصيف دلّ على عكس ذلككان احلر

ومن رأى ميتاً يغسل . األرزاق النكدة، الكثرية التعب، ورمبا دلّ على الكسب احلرام ومتحيق الربكات
  .باملاء احلار، أو يشرب ماء حاراً فهو يف النار

  الحراسة
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. ريه حيرسه، فإنه يدل على تعقد أموره، وعلى عسر يناله ومرض يتعرض لهمن رأى يف املنام أن غ

إن حارس غريه : وقيل. واحلراسة يف املنام والية وعز وأمان من اخلوف للمحروس، وللحارس هم ونكد
  .يرزق اجلهاد

  الحرب

سعار، فمن رأى أهل واحلرب يدل على غالء األ. يدل يف املنام على احملاولة واملخادعة ملن حاربه يف املنام
مدينة يتحاربون فإن أسعار احلاجات ترتفع، وإن حاربوا السلطان رخصت األسعار، واحلرب بني 

واحلرب اضطراب . السالطني تدل على فتنة أو وباء، واحلرب بني السلطان والرعية يدل على غالء الطعام
ب جلميع الناس، ودليل حزن هلم، ما واحلرب وما حيدث فيها دليل على اضطرا. أو فتنة ووباء أو طاعون

  .انظر أيضاً الغزو. ومن كان عمله بالسالح فإنه هلم دليل خري ويسار. عدا القراد وأصحاب اجليش

  الِحرباءة

هي يف املنام وزير امللك أو خليفته، ال يكاد يفارقه، وال يزايله طريف النهار، ندمي له يناديه، وجيالسه، 
اس، واحلرباءة رجل له عزم يف األمور وهي تدل على اخلدمة لألبطال، أو صاحب حرب يهيجها بني الن

الفتنة يف الدين، أو املرأة اوسية، ألا تدور أبداً مع الشمس فتطلع إن طلعت، وختتفي إن غربت، وتدل 
  .على الندب على امليت

  الحراثة

حبها، فإنه يتزوج امرأته واحلارث هي يف املنام تزوج، فمن رأى أنه حيرث يف أرض لغريه، وهو يعرف صا
  .رجل يعمل أفضل األعمال

  الحرذون

  .ورمبا دلّت رؤيته على الطمع، والشره يف الكسب، واختالف املزاج. هو يف املنام حر من الناس

  الحرش

  .إن احلرش رجل سريرته خري من عالنيته: من رأى يف املنام أنه يأكل احلرش صار إليه رزق بتعب وقيل
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  الحرمل

  .هو يف املنام مال، يصلح به مال فاسد

  الحرير

وإذا رأيت احلرير على امليت فإنه . ومن لبس احلرير من امللوك يتكرب. يدل يف املنام على العشق لَمن رآه
وثياب احلرير . مها زيت الرجال يف احلرب: واحلرير األصفر واألمحر يدالن على مرض، وقيل. يف نعيم

 للدنيا، ودعوة للناس إىل البدعة، ولغري الفقهاء تدل على أم يعملون أعماال للفقهاء تدل على طلبهم
ويدل احلرير أيضاً على التزوج بامرأة شريفة، والتسري جبارية . يستوجبون ا اجلنة، ويصلون ا للرئاسة

لّت رؤيته على وتدل رؤية احلريري يف املنام على األفراح، ملا عنده من األلوان املفرحة، ورمبا د. حسناء
  .العامل باألمور املشكلة، واملفرج للهموم واألنكاد

  الحزام

ورمبا دلّ على احلزم . وتدلّ رؤيته على األسفار وعلى املال واالدخار والبخل. وهو الذي حيزم األمحال
  .واجلد يف طلب العلم

  الحساب

ى مصروف أو حمصول حساباً وإن حوسب اإلنسان يف املنام عل. هو للميت يف املنام دال على عذابه
وإن حاسب اإلنسان . سهالً، وكان يف اليقظة مسافراً، دلّ على إفادته يف سفره، ورجوعه إىل وطنه ساملاً

ومن رأى يف املنام أنه قَرب من احلساب، وحوسب . نفسه يف املنام فإنه يدل على توبته، وإنابته إىل ربه
  .فإن رأى أنه حوسب حساباً شديدا فإنه خيسر. ة عليه، صاحلةحساباً يسرياً فإن له امرأة دينة، مشفق

  الحسد

واحلسد يف املنام . هو يف املنام فساد لفاعله، فكل حاسد فاسد، واحلسد فساد احلاسد وصالح احملسود
ويدل للمحسود على الزيادة يف . يدل على الفقر للحاسد، ورمبا دلّ على الغل والكرب والسحر والشر

  .الرزق

  الحسك
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  .هو يف املنام نفاق ومنيمة

  الحسنة

وإن رأى . من رأى يف املنام أنه يعمل حسنة فإنه يتوب من فساد، أو يصل رمحاً، أو يتصدق على مسكني
وإن رأى أهل بلده يطعمون املساكني أو يعملون أعمال الرب أو . أنه يدعو اللّه تعاىل فإنه ينجو من النار

ومن رأى أنه يكثر من محد .  فإنه يفرج عنهم لرجوعهم إىل اللّه تعاىليذكرون اللّه تعاىل وكانوا يف هم
وإذا عمل اإلنسان حسنة يف املنام كإماطة األذى عن الطريق، أو األمر . اللّه تعاىل فإنه يرث مرياثاً

باملعروف، والنهي عن املنكر، فإن ذلك دليل على الربح يف التجارة، وقضاء الدين، واألمن من اخلوف، 
  .ألنعام باحلسنة يف املنام يدل على عزل الظاملني وتولية أهل العدلوا

  الحشيش

    

وإن رأى احلشيش ينبت على ظهر كفه فإنه ميوت، وينبت احلشيش على . هو يف املنام صالح يف الدين
ومن نبت عليه . وإن رأى احلشيش ينبت يف غري حمله كاملسجد والبيت، فإنه يدل على مصاهرة. قربه

ونبات احلشيش . وإذا رأى احلشيش يف أيدي الناس فهو خصب يف ذلك العام. ش نال خصباً وخرياًاحلشي
. على اجلسم إفادة غىن، وإن نبت فيما يضربه نباته فمكروه، إالّ أن يكون مريضاً فيدل على موته

. ه وجعله رزقهواحلشيش معاش، والدواب واألنعام كأموال الدنيا اليت ينال فيها كل إنسان ما قَسم له رب

ومن رأى كأنه يف حشيش جيمعه أو يأكله وكان فقرياً فإنه يستغين، وإن كان غنياً ازداد غىن، وإن كان 
وتدل رؤية . واحلشيش املباح أرزاق خبيثة وعيشة حقرية. زاهداً يف الدنيا راغباً عنها، عاد إليها وافتنت ا
  .انظر أيضاً املرج. ورمبا دلّ على الشرطياحلشاش يف املنام على تفريج اهلموم واألنكاد، 

  الحصى

تدل رؤيتها يف املنام على الرجال والنساء، وعلى الصغار من الناس، وعلى الدراهم، وعلى احلج ورمي 
فمن رأى طائراً هبط من السماء فالتقط حصاة . اجلمار، وعلى القساوة والشدة، وعلى السباب والقذف

 هلك منه رجل صاحل، وإن كان صاحب الرؤيا مريضاً، وكان من أهل وطار ا، وكان ذلك يف مسجد
فإن كان التقاطه للحصاة من كنيسة كان . اخلري أو ممن يصلي يف هذا اجلامع فصاحب الرؤيا ميت

وأما من . وإن التقطها من داره أو من مكان جمهول فيهلك لصاحب الرؤيا ولد. االعتبار يف فساد املريض
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حلصى فصرها يف ثوبه أو ابتلعها، وكان التقاطها من مسجد، أو دار عامل، أو حلقة ذكر التقط عدداً من ا
وإن كان التقاطه من . أحد من العلم والقرآن، وأنتفع من الذكر والبيان مبقدار ما التقط من احلصى

ر وإن كان من خلف الشج. األسواق فهي فوائد يف الدنيا، ودراهم تتألف له من التجارة أو الصدقة
فعِطايا من السلطان إن كان خيدمه، أو فوائد من البحر إن كان يتاجر ا، أو علم يكتسبه من عامل إن 

  .كان ذلك هبة من زوجة غنية، إن كان له ولد، فإن مل يكن له ولد رِزق ولداً

وإن . وإن رمى ا يف بئر أخرج ماالً يف نكاح أو ثراء خادم. وأما من رمى احلصى يف حبر فيذهب ماله
رمى ا حيواناً كاألسد والنمر والقرد واجلراد والغراب وأشباهها وكان ذلك يف أيام احلج رمى اجلمار، 

وإن أصل اجلمار أن جربيل عليه السالم أمر آدم عليه السالم أن يقذف الشيطان ا، حني تعرض له، 
 أو فاسق، أو سبة أو شتيمة فصارت سنة، وإن مل يكن ذلك يف أيام احلج كانت احلصاة دعاءه على عدو

وإن رمى ا خالف هذه األجناس كاحلمام واملسلمني من الناس كان الرجل . أو شهادة يشهدها ضده
التوبة للعصاة : وقيل. واحلصى علماء الناس. سباباً مغتاباً متكلماً يف الصاحلني من الناس واحملصنات

ورمبا دلّ . نه سبح يف كف النيب صلى اللّه عليه وسلّمواهلداية للكافر، ورمبا دلّ احلصى على الشهادة، أل
ورمبا دلّ ألرباب املعاش على ما يِزنون به أو يستكيلون به، أو ما يعمل . احلصى على املرض به كالرمل

ومن رأى أن يف أذنه حصاة جمتها أفنه وألقتها، . واحلصى كالم فيه قساوة، والكثري منه شغل شاغل. منه
  .مةّ قاسية فتمجها أذنهفإنه يسمع كل

  حصى الجمرات

ونصرة . إذا رماها اإلنسان يف املنام دلّ ذلك على وفاء دين قدره سبعة دراهم أو سبعة دنانري أو سبع مائة
ورمي اجلمار يدل على تسقيط الدين . ومن أكل مجرة من احلصى أكل مال يتيم. على عدو وعمل بر

  .وقضاء الصوم والصالة

  الحصاد

ومن رأى زرعاً . ورمبا دلّت رؤيته على الدمار واملوعظة. صاد على تيسري العسري والرزق العاجليدل احلَ
وإن كان ذلك . يحصد وكان ذلك ببلد فيه حرب هلك فيه من الناس مبقدار ما يحصد يف املنام باملنجل

ق الدار فإنه سيف اللّه ببلد ال حرب فيه وكان احلصاد يف اجلامع األعظم، أو بني احملالت، أو فوق متفر
وإن كان ذلك يف سوق من األسواق كثرت فوائد الناس ودارت املبيعات . تعاىل بالوباء أو بالطاعون

وإن كان ذلك يف جامع من جمامع اخلري، والناس هم الذين حيصدون بأنفسهم فإا أجور . بينهم باألرباح
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فإن كان احلصاد يف . ته فإنه موت أو قتالوإذا كان احلصاد يف غري وق. وحسنات يناهلا كل من حصد
ومن مشى يف زرع . الزرع األخضر فهو موت الشباب، وإن كان يف الزرع األبيض فهو موت الشيوخ

  .حمصود فإنه ميشي بني صفوف ااهدين

  الحصاد

    

.  حتدث فيهوإذا نزل احلصادون يف الزرع األخضر دلّ على العاهة. تدل رؤية احلصاد يف املنام على الفنت

  .ورمبا دلّت رؤيتهم يف غري أوان احلصد على العدو أو احملق أو الفناء

  الحصار

  .يدل يف املنام على التربص والثبات يف األمور، ورمبا دلّ على النصر على املشركني وأخذهم ودمارهم

  الحصبة

صبة جائحة يف واحل. هي يف املنام مال، فمن رأى أنه حمصوب نال ماالً من سلطان، وخشي هالكه
  .الزرع

  الحصير

ومن رأى أنه جالس على حصري فإنه . تدل رؤيته يف املنام على اخلادم، وعلى جملس احلاكم والسلطان
وقد يدل . ومن رأى أنه ملفوف يف حصري فإنه يتحسر أو يناله حصر البول. يأيت أمراً يتحسر عليه ويندم

  .احلصري على البساط

  الحصري

  . املنام على النساج أو املبلُط، وعلى الرسام واملهندستدل رؤية احلصري يف

  الحصن

ورمبا دلّ احلصن على صاحبه، أو من فيه من . الصدق حصن: يدل يف املنام على اعتماد الصدق، ملا قيل
والقرآن وما يتحصن له من الشيطان وجنوده كاهلياكل واألمساء . ورمبا دلّ على العلم. جند، أو عدو
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فأبراجه أمراؤه، وشرفاته حراسه أو جنده، ومراميه جواسيسه، وأبوابه حجابه، وقلته وزيره، العظيمة، 
فإن رأى كأنه يف حصن، وكان يليق به الُملك ملَك أو . وربضه أهله وأقاربه أو خزائنه اليت ينفق منها

 إىل اللّه تعاىل من تزوج إن كان أعزب، أو رِزق ولداً أو أشترى مفكاً أو أسلم إن كان كافرا، أو تاب
واحلصن يدل على اإلسالم، فمن رأى أنه يف حصن أو يف قلعة فإنه يرزق نسكاً يف دينه، وصالحاً . ذنوبه

وإن كان احلصن يف اليقظة يف ماء، ورأى يف املنام . وإقالعا عن ذنوبه بقدر موضعه من احلصن ومتكنه فيه
صن يف قفر ورأى أنه صار يف جبل أو ماء رجع عنه وإن كان احل. أنه صار يف قفر متكن من عدوه وملكه

ومن رأى أنه بىن حصناً فإنه يتحصن من أعدائه، أو أحصن فرجه من احلرام، وأحصن ماله ونفسه . خائباً
. ومن رأى أنه قد خترب حصنه أو بيته أو قصره فهو فساد دينه ودنياه، أو موت امرأته. من البالء والذل

احلصن رجل : وقيل. على طرف حصن استفاد أخاً أو رئيسا أو ولداً ينجو بهومن رأى كأنه قاعد 
  .انظر أيضاً الرباط. حصني ال يقدر عليه أحد، فمن رآه من بعيد، فإنه علو ذكره وحتصني فرجه

  الحطب

ومن رأى عودين أو ثالثة من احلطب ووضعها يف النار ليوقدها فإنه يقع هناك كالم . هو يف املنام منيمة
وكل من أوقد ناراً يف حطب فهو سعي بإنسان إىل حاكم، ورمبا كان احلطب ملن . غليظ ينمو ويزداد

فإن رأى أن عنده حطباً، دلّ ذلك على الرزق . محله يف املنام كالماً مؤملاً، وقدحاً يف أعراض الناس
 إىل كسر ونشر، رزق فإن كان احلطب مما حيتاج. وقضاء احلاجات، واملرياث أو املال من الوقف املتعطل

ورمبا دلّ احلطب على البالدة . بتعب أو شر، وإن كان جمهزا دلّ على القرب من السلطان وتيسري العسري
واحلزمة من احلطب مال خمتلف . فالن حطبة، إذا كان خبيالً أو بليداً: أو البخل باملوجود، ألنه يقال

ومجع األحطاب للمريض طبه . دم رجالً جليالومن كان بطاالً ورأى معه حزمة من احلطب خ. األنواع
ومن قدم حطباً إىل النار دلّ . وكل حطب ينسب يف املنام إىل مثره دلّ على فساد مال تلك الثمرة. وبرؤه

على القرب من ربه، أو تقدمي صغريه إىل مؤدب، أو غرمي إىل حاكم، أو مريض إىل طبيب، فإن اشتعل 
فإذا أكل احلطب يف املنام أكل ماالً حراماً، . فلح صغريه، وانتصر على غرميهاحلطب بالنار قبل قربانه، وأ
ومن كانت له سفينة ورأى يف املنام أا أحرقت، أو احرق عنده حطب دلّ . أو ضرب باحلطب يف اليقظة

والقرمة للِشواء . والقرمة من احلطب دليل على الزمانة، والقعود عن احلركة. على غرق سفينته
سكاف واللحام وشبههم دليل على الفائدة واملعاش، هذا إذا كانت مهيأة معدلة، وإن مل تكن كذلك واإل

  .دلّت على اعوجاج املرأة أو الصانع أو تعطيل الفائدة
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  الحطّاب

ورمبا دلّت . رؤية احلطاب يف املنام تدل على صاحب املواريث، ألنه يتصرف فيما ميوت من األشجار
ورمبا دلّت رؤية احلطاب على نقل الكالم، وعلى . لفوائد خاصة يف زمن الشتاءرؤيته على األرباح وا

  .الوزر والذنب، واحلطاب رئيس النمامني

  الحفر

    

. من رأى يف املنام أنه حيفر أرضاً، فإنه يصيب ماالً بقدر احلفر، وبقدر ما أصاب من التراب إذا كان يابساً

واحلفر .  ينال منه شيئاً إال تعباً، والتعب على مقدار رطوبة الترابفإن كان رطباً فإنه ميكر بإنسان مبال ال
ومن رأى أنه حيفر أرضاً ويستخرج تراباً، وكان مريضاً أو عنده مريض . مكر وخداع، ورمبا قتل احلافر

ومن رأى أنه حيفر . فإن ذلك قربه، وإن كان مسافراً كان ذلك سفره، والتراب هو كسبه يف هذا السفر
 قنوات، أو اعتقد حبفرها إجراء املاء، فإن كان ذلك لنفسه فهو معيشة خاصة، فإن كان قد أجرى بئرا أو

وإن رأى أنه يأكل من األرض اليت حيفرها فإنه يصيب من . املاء فيما حيفره فإن ذلك عقدة يف معيشته
ه يف حفرة طلق ومن رأى أن. املال بقدر ما أكل منها، واملال الذي يصيبه من مكر يعود عليه بالضرر

ومن رأى أنه . امرأته، فإن رأى أنه على حفرة ومل يرتل فيها كان بينه وبني زوجته خصام مث يصطلحان
ومن رأى أنه يغيب يف حفرة ليس . خرج من حفرة صغرية، فإن كان مريضاً أو سجيناً خرج مما هو فيه

من رأى أنه سقط يف حفرة، فيستغيث و. هلا منفذ فإنه يمكَر به يف أمر بقدر مبلغ احلفر وعمقه ووسعه
واحلفر مكيدة، وهي . واحلفرات تدل على السفر القريب. مبن يرفعه، وال يأيت له أحد، فإن تلك حفرته

ورمبا دلّت احلفرة على األمن من اخلوف، . واحلفرة امرأة فقرية غري مستورة. أيضاً حرفة من اشتقاقها
 من عدو، فإن وجد يف احلفرة مأكوال طيباً، أو ماء حلواً، أو واخلالص من الشدائد خاصة ملن اختفى فيها

  .ما يواري به عورته، رِزق رزقاً من حيث ال حيتسب، أو تصاحل مع من كان ميكر به

  الحفّار

رؤية احلفار يف املنام يدل على رجل يف أمر صعب، ال يستراح منه إىل املمات، ويكون سؤاله عنه وباالً 
  .فمن رأى أنه حيفر يف الثرى فإنه خيوض يف باطل ال جيدي عليهعليه وجناة للقرب، 

  حفّار الجبال
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  .رجل يزاول عمال عظيماً وصعباً

  حفّار اآلبار

  .وتدل رؤية احلفار على السجان وستر األمور القبيحة. رجل مكار حازم يف مكره، حقود كامت العداوة

  حفر الخشب

  . منافقني، ويأخذ منهم أمواالً باخلديعةإن حنات اخلشب يف املنام رجل يعامل رجاالً

  الحفاء

: وقيل. احلفاء ذهاب اهلم: وقيل. هو يف املنام تعب، وإذا مل ير أنه خلع النعل ومشى حافياً فإنه ينال والية

ومن رأى أنه ميشي يف نعل . طالق الزوجة أو موا، ومن رأى أنه سافر حافياً أصابه دين يعجز عن وفائه
  .رق شريكهواحد فإنه يفا

  الحفظ

هو ذكر أو تسبيح أو شيء من املدائح النبوية والقصائد الربانية يف املنام، وهي دليل على االهتداء بعد 
فإن سبح أو . الضاللة، والرزق بعد التقتري، وتفريج اهلموم، والعز والولد بعد اليأس، والفرج بعد الشدة

اً عظيماً، إن كان يليق به ذلك، وإال اشتِهر بالشر أنشد يف املنام بصوت مطرب نال مرتلة عالية، وصيت
  .والفنت بني الناس

  الحفظة

من رأى الكرام الكاتبني بشر : وقيل. وهم يف املنام علماء أعالم أمناء. وهم الكرام الكاتبون من املالئكة
وإن ":  اللّه تعاىليف الدنيا واآلخرة، وخِتم له باجلنة إن كان تقياً، وإن كان غري ذلك فليحذر من قول

  ."عليكم حلافظني كراماً كاتبني، يعلمون ما تفعلون

  الحقّ

إذا رأى اإلنسان أو مسع احلق يف املنام، كظهور نور أو مساع قرآن، دلّ ذلك على اتباع اهلدى، 
  .وأداء احلق يف املنام رجوع عن السفر. واإلعراض عن الباطل
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  الحقة

وحقة . ب حقة وفيها الآللئ فإنه يصيب قصراً فيه خدم وجراٍرهي يف املنام قصر، فمن رأى أنه أصا
واحلُقه اليمانية دالة على الولد أو الزوجة . األشنان دالة على تفريج اهلموم واألحزان وقضاء الدين

وحقة النساء دالة على اهلموم واألنكاد، ورمبا دلّت . احلافظة، ورمبا دلّت على الكتاب الد ذي الدفتني
وحقة . وحقة الزجاج صديق ال وفاء له. فَرج ملن هو يف شدة، وعلى األفراح واألزواج واألوالدعلى ال

  .احلزن تدل على اجلارية واخلادم

  حكاك الفصوص والجواهر

ورمبا دلّت رؤيته على . تدل رؤيته يف املنام على املؤدب، وعلى العامل مبقاصد الناس يف العلم واحلكمة
  .وحكاك الفصوص رجل يسيء القول للناس. د واألسفارالشر واخلصومات والترد

  الحكة

    

تدل يف املنام على الفقر ولزوم طلب العيال، فإن كان مع احلك دم أو قيح، بلغ منه قصده، وإال طال تعبه 
ومن رأى أنه حيك جسده فإنه يتفقد حال أقربائه، ويصيبه منهم تعب فإذا مل . وفقره واستمر طلبهم له

ومن رأى احلكة . وإن سكنت احلكة فإنه ينال خرياً بتعب. فريد عليه أمر يعيا به وال يطيقهتسكن احلكة 
  .يف طريق أو يف جممع من الناس فيصيبه هم مع مال يشتهر بذلك

  الحالب

وحالب البقر رجل يطالب العمال . تدل رؤيته يف املنام على الرزق والفائدة وحسن السياسة ولني الكالم
  .باملال

  الحالج

ورمبا دلّ على النقاد . دلّ رؤية حالج القطن يف املنام على العامل أو احلاكم الذي تتم على يديه األمور
  .الذي مييز اجليد من الرديء

  الحالق
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وتدل رؤيته على الشرطي الذي يأخذ أموال . هو يف املنام رجل ينفع الضعفاء والفقراء ويضر األغنياء
ز يف املنام حيوانا حيتاج إىل اجلز دلّ ذلك على اخلري والراحة للحيوان أو فإن ج. الناس بالشر واخلصومات

ومن حلق رأسه يف املنام فإنه يرجع إىل عادة الرائي يف اليقظة، وكذلك التقصري فيه، فإن . ملالكه، وإال فال
 ذلك عادة فإن كان احللق يف زمن الصيف وكان له يف. رأى أنه حلق رأسه غرم ماله يف طاعة اللّه تعاىل

وإن كان احللق يف . حصلت له فائدة، ورمبا دلّت اِحلالقة على الراحة والشفاء من أوجاع الرأس والعني
ورمبا دلّ احللق يف غري موضع احللق على . زمن الشتاء رمبا دلّ ذلك على اهلموم واألنكاد واألمراض

كذلك حلقه يف احلج قضاء دين، وينال وحلق الرأس أداء األمانة واألمن من اخلوف، و. اجلائحة واملغارم
مع ذلك فتحاً، والتقصري أمان من اخلوف، فإن حلقه يف غري احلج فهو دون ذلك يف الصالح، فإن كان 

إن حلق يف غري املوسم وكان رئيسا غنياً افتقر، وإن كان مديناً : وقيل. صاحبه يف كرب أو دين فرج عنه
وإن كان ممن يلبس . تك سره، وعزل رئيسه مبكر، أو مبوته: قضى اللّه دينه، ورمبا دلّ ذلك على

فإن رأى أنه . السالح فإنه يذهب بطشه وهيبته، وإن كان غنياً نقص ماله، وإن كان مديناً قضيت ديونه
ومن رأى كأنه يقطع . فإن حلق رأسه فإنه يؤدي أمانة. حلوق الرأس فإنه يظفر بأعدائه وينال قوة وعزا

ومن رأى كأن رأسه . فإن رأى كأنه حيلق رأسه فإنه ميرض.  من جاهه وحرمتهشعر رأسه فإنه يسقط
ومن . ومن رأى كأنه حيلق رأسه بيده فإنه يقضي دينه. حملوق فهو صاحل ملن كانت عادته أن حيلق رأسه
فإن رأت أن زوجها جز شعرها، أو حلق رأسها دلّ . رأى رأس امرأة حلوقاً طلقها أو مات أو فارقها

إا إن حلقته تك :  حبسه هلا يف مرتهلا، أال ترى أن الطائر إذا قص جناحه يقر يف وكره، وقيلذلك على
سترها، فإن كان قصها إياه وحلقها له حمل صالح يف دينها، وكان معه كالم يستدل به على اخلري، كان 

مرأته مقطوعة مل تلد ومن رأى ذوائب ا. ذلك قضاء دينها وأداء أمانة يف يدها إن رأت كل ذلك يف احلرم
ومن رأى نصف حليته حلوقا فإنه يفتقر ويذهب جاهه، فإن . ومن قطع شعر نقصت قوته. ولداً أبداً

فإن كان شيخاً فيذهب جاهه . حلقها شاب جمهول فإنه يذهب على يد عدو يعرفه، أو مسيه أو نظريه
 وجهه يف معيشته ومقدرته يف على يد رجل قاهر ال يكون له أصل مل فإن رأى أا حلقت فذلك ذهاب

ورمبا كان يف النتف صالح لبعض أمره إذا مل يشن الوجه، إال أن . واحللق أيسر من النتف. ماله يف السفن
ومن رأى . ذلك الصالح يف مشقة عليه، فإن قبض عليها وجز ما فضل عن القبضة فهو رجل يزكي ماله

فإن . ه يأكل مرياث عمه وال يكون له وارث غريهأنه قابض على حلية عمه يقرضها حىت أستأصلها فإن
وحلق اللحية ذهاب املال واجلاه، أو مكر وخديعة أو جاحنة يف . تناول منها شيئاً يرث منه على قدر ذلك

ومن رأى أنه حيلق رأسه كما حيلق يف اليقظة . الزرع أو قلعه قبل صالحه، أو موت ولده أو زوجته فجأة
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وإن كان ممن يريب شعره وال حيلقه وكان يف .  فإنه يستغين ويقوم بعيالهوحيب ذلك وميشي بني الناس
من رأى أنه : وقيل. احلرب أسر وقُطع رأسه، وإن كان يف سلم ذهب ماله وهِتك ستره أو فارق رئيسه

وإن . حيلق رأسه وكان يف غزو أو حج فإن ذلك كفارة لذنوبه وقضاء لديونه وزوال هلمومه وغمومه
إن كان له : وقيل. غري هذه األوقات وكان يف الشتاء فإنه يعزل عن رئاسته أو يذهب مالهكان احللق يف 

وإن رأت امرأة أنه حلق رأسها فإنه يدل . إن كان له أم فإا متوت: وقيل. أب فإنه ميوت ويذهب ماله
 شاربه ومن رأى أن. أا تصيب من زوجها خرياً: على موا أو موت زوجها أو انتهاك سترها، وقيل

وإن رأى حليته ورأسه قد حلقا مجيعاً وكان مريضاً شفي، وإن كان مديناً . حلق أو خف فيصيب خرياً
. ومن رأى أنه حلق قفاه فيقضى عنه دين وال يشعر به أحد. قضي دينه، وإن كان مهموما ذهب مهه

ومن رأى أنه تنور .  شأنهومن رأى أنه حيلق شعر بطنه أتاه اللّه عز وجلّ مبا يقضي به دينه ويصلح به
وإن كان . ذهب ماله يف ابتياع عقار: فحلقت النورة شعر عانته وكان غنياً ذهب ماله وسلطانه، وقيل

فقرياً استغىن وفُرج عنه، وإن حلقت النورة بعضه وتركت بعضه فإنه يفرج عنه بعض كربه ويبقى بعضه، 
ومن رأى أنه حلق العانة باملوس أصاب . بقى بعضهويذهب من ماله أو يزول من نعمته وسلطانه بعضه وي

    من 

  .وإن رأت املرأة ذلك أصابت من زوجها خرياً. امرأته خرياً

  الحالل

  .يدل ملن اكتسبه يف املنام على توبة أرباب الذنوب، وإسالم الكافر، وعكس ذلك االهتمام باحلرام

  الحالوي

واحلالوي رجل بار لطيف إذا . جتديد املناصب واألوالدتدل رؤيته يف املنام على احللم، وعقد الزجيات و
: وقيل. واحلالوي ذو كالم حلو وخلق لطيف. مل يأخذ الثمن، فإن أخذ الثمن فإنه يؤثر الكالم على املال

  .هو رجل يتشوق إللقاء العداوة بني الناس والنميمة: وقيل. هو مصنف العلم

  حلب الحيوان

واعتبار احمللوب، فإن رأى عبد . رة، واملداهنة، والسياسة، وحتصيل الرزقهو يف املنام دال على حسن العش
أنه حيلب بقرة مواله، فإنه يتزوج امرأة مواله، ومن رأى أنه حيلب بقرة ويشرب لبنها استغىن إن كان 

ومن رأى أنه حيلب إبالً أصاب ماالً من . فقرياً، وعز وارتفع شأنه، وإن كان غنياً ازداد غناه وعزه
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. وحلب الناقة عمالة على أرض العرب. واحللب تأويله املكر. طان، فإن حلبها دما أصاب ماالً حراماًسل

وحلب البحتية عمالة على أرض العجم، فإن حلبها فخرج دم فإنه خيون سلطاناً يف سلطانه، فإن حلبها 
ته، ودرت عليه الدنيا بقدر ما در مسا فإنه جيين ماالً حراماً، فإن حلبها لبنا أصاب رزقاً حالً ورحباً يف جتار

من حلب ناقة وشرب لبنها فإنه يتزوج امرأة صاحلة، وإن كان متزوجاً ولد له غالم : وقيل. عليه الضرع
  .فيه بركة

  الحلبة

  .يدل يف املنام مال عسر، مع كد وتعب

  الحلزون

  .تدل رؤيته يف املنام على االنتقال من مكان إىل مكان

  الحلف

ومن رأى أنه حلف صادقا فإنه يظفر ويقول قوال . امه أنه حلف لرجل فإن الرجل خيدعهمن رأى يف من
فإن رأى . واليمني بالطالق غرور وهم من جهة السلطان. حقاً، وجيري على يده أمر فيه رضا اللّه تعاىل

على ااز أنه حلف كاذبا فإنه خيذل ويصيب إمثاً عظيماً وندامة وذالً، ويهون يف أعني الناس فإن حلف 
وإذا حلف يف املنام بالصليب أو بالكواكب أو البحر وما أشبه ذلك دلّ . أو حِلف له فإنه مكر وخديعة

وإن حلف باهللا عز وجل أو مبا جتب فيه الكفارة . على امليل إىل الضاللة أو النفاق أو التحريف يف القول
  .دلّ على اتباع احلق واالقتداء بالسنة

  الحلفاء

  .واحللفاء للمريض دليل موته. نام دليل خري ملن أراد املشاركة من امسهاهي يف امل

  الحلق

من رأى من منامه أنه خيرج من حلقه شعر أو خيط، فمده ومل ينقطع، ومل خيرج بكامله، فتطول حياته 
  .وحلق ابن آدم يدل على قناة الدار وبئرها. وإن كان زيراً ازداد علمه. وخماصمته لرئيسه

  الحلقة
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واحللقة على الباب دالة . هي يف املنام دين اإلسالم فمن رأى أنه أخذ حبلقة فهو مستمسك بدين اإلسالم
على البواب أو احلاجب أو الكلب احلارس، فإن كانت احللقة من ذهب أو فضه كان ذلك دليالً على 

 حلقتني فإن عليه ديناً ومن رأى لبابه. وحلقة الباب كاحلاجب والرسول والنذير. العز والرفعة والُملك
  .فإن رأى أنه قلع حلقة بابه فإنه يدخل يف بدعة. لشخصني

  الحلم

يدل يف املنام على رفع قدر اإلنسان على قدر ما وصل إليه يف املنام، أما إذا كان ال يليق به فيكون دليالً 
  .على أنه يرتكب أوزاراً أو ذنوباً، أو دليالً على داء شديد يرتل به

  عقّدالحل الم

  .ورمبا دلّ على إبطال السحر. يدل يف املنام على الرزق، وتيسري ما خيشى عسره

  الحلواء

    

تدل يف املنام على اإلخالص يف الدين، وخالص السجني، وقدوم املسافر، وشفاء املريض، وزواج 
وحلواء . كة ونعمةفاملن وما يعمل منه بر. العازب، واهلداية والتوبة والعلم والقرآن واألرزاق احلالل

واملقلو . واملنفرخ من احللواء إطراء وكذب وكالم طيب. املوسم دالة على شهود موسم أو جتديد والية
وطيب النكهة دليل على العلو . واملنطق من العسل رزق يسري أو منصب حقري. من احللواء شركة مفيدة

سان بتناوله مرضاً فأكله يف املنام زيادة يف واعلم أن كل حلو يزداد اإلن. والرفعة وزوال اهلموم واألمراض
وال . من األمراض. األمراض، إال أن يكون احللو من اخلمائر أو املربيات أو العصري، فرمبا دلّ على الشفاء

واحللواء اليت تعد من مجلة . خري فيمن تناول يف املنام أو دخل عليه الفالوذج ألنه رمبا دلّ على مرض الفاجل
الشهد والسكر واملن والتمر، وإذا أكل اإلنسان أياً منها فهو حياة طيبة : كّبة من أربعة عناصراألطعمة مر

وهي للمؤمنني . واحللواء تدل على رزق حالل وكالم طيب. وسرور، وجناة من خماطرة كان أصلها طمعاً
  .حالوة اإلميان وللفاجر حالوة الدنيا

  الحمى
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وإن دلّت على . ا مكفرة للذنوب، ورمبا دلّت على التوعد والتهديدتدل يف املنام على قضاء الدين أل
الدين فرمبا كان الدين ثالث مائة وستني درمهاً، وإن محى يوم واحد كفارة سنة، والسنة ثالث مائة 

ورمبا دلّت على املالبس اجلليلة إن كانت باردة يف زمن الصيف، أو كانت حارة يف زمن . وستون يوماً
واحلمى إجناز وعد، ألا حظ . ا دلّت احلمى على القلق من األزواج أو األوالد أو الشركاءورمب. الشتاء

واحلمى رسول ملك . ومن تراه يف املنام حمموما فإنه خيوض يف أمر يفسد يف دينه. كل مؤمن من النار
إنه مصر على الذنوب، املوت ونذير له، يصلح ما بينه وبني اللّه تعاىل، فإن رأى أنه يحجم من كل يوم ف

والنافض اون، . فإن حم ربعا فقد عوقب وتاب مراراً. فإن حم غباً فإنه ذنب قد عوقب عليه وتاب منه
ومن رأى أنه حمموم وقد مات أو كُِفن فإنه مصر على ذنب أو جناية أو . والصالب تعجل إىل الباطل

أى أنه حمموم فيطول عمره، ويصح جسمه، ويكثر ومن ر. اجتراء على اللّه تعاىل، فذلك نذير له ليتوب
  .ورمبا دلّت احلمى على محام يدخله الرائى فيناله كرب وعطش. ماله، ويطمع الناس فيه، ويلجأون إليه

  الِحمار

    

كمثل احلمار حيمل ": ورمبا دلّ على السفر أو العلم، لقوله تعاىل. هو يف املنام غالم أو ولد أو زوجة
يروى عن ذي . د من محاره خالف ما يعهده يف اليقظة دلّ على فتوره عن عبادتهومن وج. "أسفارا

. إين ألعصي اللّه عز وجلّ فأعرف ذلك يف خلق محاري وخادمي: النون املصري رمحه اللّه تعاىل أنه قال

لزربول ويدل احلمار على ما يطأ فيه اإلنسان كالوطاء وا. ويدل احلمار على العامل بال عمل، أو اليهودي
واحلمار امرأة . والبغال واحلمري ملكها يف املنام أو ركوا دليل على الزينة باملال أو بالولد. وما أشبه ذلك

ولفظ األتان واألتانة من اإلتيان، ورمبا دلّ . معينة على املعيشة، كثرية اخلري، ذات نسل، وربح متواتر
أنّ مساع صوت احلمار : وقيل. ور العارض من اجلانصوما على الشر واألنكاد، والولد من الزنا، أو ظه

فإن كان احلمار كبريا فهو . واحلمار سعي اإلنسان وجده، كيفما رآه مسينا أو هزيال. دعاء على الظاملني
عز ورفعة، وإن كان جيد املشي فهو فائدة الدنيا، وإن كان مجيال فهو مجال لصاحبه، وإن كان أبيض 

وإن كان . وإن كان مسينا فهو مال صاحبه. وإن كان هزيال فهو فقر صاحبه. فهو زينة صاحبه واؤه
وكان ابن سريين . أسود فهو سروره وسيادته، وملك وشرف،وهيبة وسلطان، واألخضر ورع ودين

وموت احلمار يدل على موت صاحبه، . وطول ذنبه بقاء دولته يف عقبه. يفضل احلمار بسرج ولد يف عز
من مات محاره ذهب ماله، أو وقعت دكانه، أو أخرج : حلمار قوام ماله، وقيلوحافر ا. أو طول عمره

منها، أو مات عبده الذي كان خيدمه، أو مات أبوه أو جده الذي كان يعوله، وإالّ مات سيده الذي 
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كان حيبه، أو باعه، أو سافر عنه، وإن كانت امرأة طلقها زوجها ومات عنها، أو سافر عن مكاا، وإن 
وإنّ أذّن أذان اإلسالم . حلمار فوق اجلامع، اوعلى املئذنة، دعا كافر إىل كفره، أومبتدع إىل بدعتهق ا

ومن ركب . ومن رأى أنّ له محريا، فإن له أناسا جهاال. أسلم ودعا إىل احلق، وكانت فيه آية وعربة
. أصاب ماال وجدةومن أكل حلم محار . محارا، ومشى به مشيا موافقا، فإنّ جده وسعيه موافق حسن

ومن رأى محاره حتول بغال فإنّ معيشته . فإن رأى أنّ محاره ال يسري إالّ بالضرب فإنه ال يأكل إالّ بالدعاء
تكون من سفر، وإن حتول فرسا فإن معيشته تكون من سلطانه، فإن حتول سبعا فإن جده ومعيشته تكون 

 ومن رأى أنه محل محاره فإنّ ذلك قوة يرزقه .من سلطان ظامل، فإن حتول كبشا فإن جده منشرف ومتيز
واحلمار للمسافر . ومن صارع محارا أبغض أقرباءه. ومن مجع روث احلمار ازداد ماله. اللّه تعاىل إياها
ومن ملك محارا أو أدخله مرتله، ساق . واحلمار مطيع استيقاظ جد صاحبه للخري واملال. خري مع بطء

ومن اشترى محارا مطموس العينني كان له مال ال يعرف . اّه من كل هماللّه تعاىل إليه كل خري، وجن
واحلمارة خادم، أو جتارة . وليس يكره من احلمار إال صوته، وهو يف األصل جد اإلنسان وحظه. موضعه

اإلنسان، أو امرأته، فمن رأى محارته محلت، محلت زوجته أو جاريته، فإنّ ولدت يف املنام ما ال يلد 
ومن شرب من لنب احلمارة مرض مرضا يسريا مث . لولد لغريه، إالّ أن يكون فيه عالمة أنه منهجنسها، فا

ومن ولدت محارته جحشا فتحت عليه ابواب الرزق، فإن كان اجلحش ذكرا، وإن . برىء من مرضه
من ركب محارة وليس هلا جحش تزوج امرأة بال ولد، فإن كان : وقيل. كانت أنثى دلّت علىحموله

: وقيل. وإن رأى كأنه أخذ بيده جحشا مجوحا أصابه منفعة بطيئة. مارة جحش تزوج امرأة هلا ولدللح

ومن رأى أنه حيسن الركوب على احلمار، أو خياف من . إنّ احلمارة زيادة يف املال مع نقصان اجلاه
سان، فإنه ينال فإن رأى فقيه أنه راكب محارا وليس عليه طيل. الركوب، فإنه يتحلى بغري ما هو فيه

. ويكون األتان تزوج امرأة ليس هلا ولد. واألتان مال يصري إليه من احلرث. رئاسة، ويتواىن يف الدرس

وموت احلمار أو . ومن مات محاره ازداد ماله. ومن رأى أنه راكب جحشا فيصيبه غم من ولد أو امرأة
من رأى أنه ذبح محاره ليأكل حلمه نال و. هزاله يدل على فقر صاحبه، والرتول عن احلمار وبيعه فقر

وإن رأى حلماره أذنابا كثرية دلّ . ومن رأى أنه ذحبه لغري األكل فسد معاشه. سعة يف رزقه بعد ضيق
. ومن رأى أنّ له محريا فتكثر سعادته وخريه. ومن رأى أنّ له محريا أذنابا كثرية دلّ على سعة. على سعة

    ومن رأى أنه حتول محارا، أصابته . بصر أصابه نقص يف معيشتهوإن رأى محاره أعور أو ضعيف ال

  .بيلة أفسدت عقله، وقلّ من اخلري فعله

  الحمار

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  151  

  .ورمبا دلّ على تيسري العسري. وتدل رؤية احلمار على املركب واألسفار. يدل يف املنام على وايل األمور

  حمار قبان

  .اهلمة، وحماكاة السفلة، ومكاثرمتدل رؤيته يف املنام على حقارة النفس، ودناءة 

  الحمار الوحشي

ومحار الوحش إذا . يدل يف املنام على معصية، فمن رأى أنه ركبه، وسقط عن ظهره فليحذر معصية
ومحار الوحش يدل على . وإن رأى النائم محارا أهليا صار وحشيا دلّ على ضرر. استأنس دلّ على خري

القسوة، وكذلك البقرة الوحشية إالّ أا كثرية احلنو واألشفاق على الزوجة أو الولد من ذوي اجلفاء و
ومن ركب محار الوحش وهو يطيعه فهو دال على معصية، فإن مل يكن احلمار ذلوال، ورأى أنه . األوالد

فإن دخل مرتله محار وحش دخله رجل ال خري . صرعه، أو مجح به، أصابته شدة يف معصية وهم وخوف
  .من ركب محار الوحش فإنه يرحل عن احلق إىل الباطل ويفارق مجاعة املسلمنيفيه يف دينه، و

  الحمال

واحلمال حيتمل أذى الناس ويقضي حوائجهم، . من رأى أنه حيمل محال ثقيال فيصيبهم بقدر ذلك احلمل
  .انظر أيضا العتال. وهو صاحب مهوم

  الحمام

ورمبا دلّ على الزوجات املصونات احلافضات . نيسهو يف املنام رسول أمني، وصديق خملص، وحبيب أ
ويدل على املرأة ذات العيال، أو على الرجل . ورمبا دلّ احلَمام على اِحلمام الذي هو املوت. لألسرار

واحلمامة الداجنة امرأة حسنة . وتدل رؤية احلمام على النواح. الكثريالنسل، املنعكف على أهل بيته
وهدير احلمامة معاتبة رجل المرأة، . ار، وبرجها جممع النساء، وفراخها بنونعربية، وبيضها بنات أو جو

ومن نفرت محامته ومل . واألبيض منها دين، واألخضر ورع، واألسود سادات، واألبلق أصحاب ختاليط
إن وإن كانت له محائم طيارة فإنّ له نسوة وجواري ال ينفق عليهن، ف. تعد إليه فإنه يطلق امرأته أو متوت

. واحلمامة جارية عربية، وعن ابن سريين رمحه اللّه تعاىل أا خرب يأيت من بعيد. قص جناح من داره

واحلمامة الواحدة . ومن رأى أنه ذبح محامة تزوج جارية بكرا. واحلمامة امرأة حمبوبة تكون حرة أو أمة
ومن . أفراخهن سيب مع أوالدهنواحلمائم مع . ومن رأى أنه أكل من حلمها كان دالال. ولد من جارية
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من رأى محاما فإنه ال يسأل من اللّه : وقيل. رأى أنه اصطاد محامات فإنه يصيب ماال من رجال أشراف
. فإن رأى أنّ يف داره محامة، والرائي أعزب، فإنه يتزوج امرأة حسناء ودودة. تعاىل شيئاً إال أعطاه

 أنه محامة وثبت عليه أو طارت به طريانا فإنه ينال سروراً أو فإن رأى. وتكون ربة الدار موافقة لزوجها
من رأى أنه صار محامة أكل مال أعدائه، واحلمامة تدل على اخلرب الطارىء : وقيل. فرحا وخريا ونعمة

والكتاب، ألا تنقل اخلرب يف كتاب، وهي بشرى ملن كان يف شدة، أو له غائب إذا أتت طائرة إليه، إال 
ورمبا .مريضاً فتسقط عليه فإا محاام املوت، وال سيما إن كانت من اليمام وناحت عند رأسهأن يكون 

ومن رأى يف عني محامة نقصاً فهو نقص يف دين زوجته . وأفضل احلمام األخضر. كانت احلمامة نبتاً
 أصاب من ومن رأى أنه. ومن رأى أنه يرمي محامة فإنه يقذف امرأة أو يراسلها بكالم سيء. وخلقها

ومن رأى أنه يصطاد محاما أهليا فإنه يصيب من . بيض احلمام فأنه يصيب من النساء ماال وأوالداً إناثا
ومن رأى محامة أو طريا . ومن رأى أنه يطعم محامة فإنه يلقن امرأة كالما ويعلمها إياه. النساء حراما

فإن كان الطائر . على عمله فيما بينه وبني خالقهفوق رأسه، أو على كتفه، أو مربوطة إىل عنقه فإنه يدل 
وإن كان أبيض اللون حسن املنظر دلّ ذلك على . أسود قبيح املنظر دلّ ذلك على قبلح عمله وفساد دينه

ومن رأى أنه أصاب من ريش احلمام أو حلمومها فإنه يصيب دراهم وخريا . حسن عمله وصالح دينه
  .انظر أيضاً القمري. كثريا

مامالح  

    

فإن . من دخله أصابه هم البقاء له من قبل النساء، ألن احلّمام حمل األوزار، وامسه مشتق من احلميم
االغتسال باملاء احلار صاحل ألنه : وقيل. استعمل اإلنسان فيه ماء حارا فيصيبه هم من قبل النساء أو ميرض
ذ يف احلمام جملسا فإنه يفجر بامرأة يف احلمام، فإن كان مغموما ودخل احلمام خرج من غمه، فإن اخت

فإن . ويشتهر أمره، ألن احلمام موضع كشف العورة، فإن بين محاما فإنه يأيت الفحشاء، ويشيع عليه ذلك
أما إذا . كان احلمام حارا لينا فإن أهله وصهره وقرابات نسائه موافقون له ومساعدون ومشفقون عليه

تفع م، وإن كان شديد احلرارة فإم يكونون غالظ الطبائع، ال يرى كان باردا فإم ال خيالطون، وال ين
منهم سروراً لشدم، فإن رأى أنه يف البيت احلار، وقد انفتح املاء من جمراه، وهو يريد أن يسده فال 

فإن امتأل احلوض وجرى املاء من . ينسد، فإن رجالً خيونه يف امرأته، وهو جيتهد أن مينعه فال يتهيأ له
ومن رأى أنه دخل محامحاً فهو دليل احلمى . لبيت احلار إىل البيت األوسط فإنه يغضب على امرأتها

ومن رأى أنه شرب من البيت احلار ماء ساخناً، أو صب عليه أو اغتسل به على هيئة الغسل فهو . النافض
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وإن .  صالبوإن شرب من البيت األوسط فهو محى. غم وهم ومرض وفزع من اجلن بقدر سخونة املاء
فإن رأى أنه اغتسل والنورة، فخذ باالغتسال والنورة ودع احلمام، فإن . شربه من البيت البارد فإنه برسام

ومن رأى أنه . فإن رأى يف تلك احمللة محاماً جمهوالً فإن هناك امرأة يأتيها الناس. ذلك أقوى يف التأويل
واحلمام . ن رأى أنه يبين محاماً قضيت حاجتهوم. يغتسل يف احلمام أصابه غم من عدوه، ورمبا مريض

وقيم احلمام يدل على خازا، ويدل على دار احلاكم وقيمها القاضي، ويدل على املرأة . يدل على جهنم
وقيمها زوجها أو العاقد، ويدل على الزانية وقيمها رجل ديوث، ويدل على السجن وقيمه السجان، 

ومن رأى . ومديرها، ورمبا دلّ احلمام على دور أهل الشر واخلصامويدل على البحر وقيمه رئيس السفينة 
نفسه يف محام أو رآه غريه فإنه يف النار واحلميم، فإن اغتسل مع ذلك، ولبس ثياباً بيضاء، خالف عادته، 
وركب مركوباً ال يليق به، كان ذلك غسله وكفنه ونعشه، وإن كان ذلك يف الشتاء خيف عليه الفاجل، 

ويكون البيت األوساط ملن جلس فيه من املرض . نه داخل إىل البيت احلار فعلي ضد ما تقدمفإن رأى أ
فإن يكن شيء من ذلك وكان الرجل أعزب تزوج، أو حضر وليمة أو جنازة، . داالً على توسطه يف علته

ن سبب وكان فيها من اجللبة والغوغاء والغمومن واهلموم كالذي يكون يف احلمام، وإالّ نالته غمة م
ورمبا . النساء، وقد جيمع ذلك فتناله غمة من سبب مال الدنيا عند حاكم ملا فيه من جريان املاء والعرق

دلّ العرق خاصة على اهلم والتعب واملرض مع غمة احلمام وحرارته، فإن كان متجرداً من ثيابه فاألمر مع 
مر من ناحية أجنبية أو بعض احملارم كاألم زوجته جيري عليه ما يؤذن احلمام به، فإن كان فيه بأثوابه فاأل

ومن رأى أنه دخل احلمام من قناة أو طاقة صغرية يف بابه، أو كان معه أسد أو سباع . والبنت واألخت
أو وحش أو غربان أو حيات فإا امرأة يدخل إليها يف ريبة، وجيتمع عندها مع أهل الشر والفجور من 

م والرباط واجلامع والسوق، ويدل على التوبة للفاسق، واهلدى للضال، واحلمام دال على درا العل. الناس
وإن كان الرائي أعزب تزوج وإن كان فقرياً استغىن، وإن اغتسل باملاء . والغىن للفقري، والشفاء للمريض

 وإن رأى ميتاً يف احلمام، وكان يف. على ثيابه ابتلي حبسن زانية وأفسد معها دينه وارتكبه الدين بسببها

بيت احلرارة، دلّ على أنه مطالب مبا عليه من التبعات، خاصة إن كان البساً ثياباً دنسة أو كان 
فإن رأى كأنه خرج من احلمام وعليه قماش حسن أو رائحة طيبة دلّ ذلك على أن . مكشوف العورة

ه دلّ ذلك على أنه ومن رأى نفسه يف ار والنجوم حميطه به أو على رأس. اللّه تعاىل قد ساحمه وعفا عنه
فإن . يدخل محاما، فإن وجد يف منامه حرارة شديدة أو بردا شديدا نالته شدة يف احلمام الذي يدخل إليه
اختلطت النساء بالرجال يف احلمام دلّ على اختالف األحوال ونقض العادات والوقوع يف البدع 

.  الرجال بالنساء ويطلعوا على عوراموالشبهات، ورمبا دلّ ذلك على سيب يقع يف ذلك البلد حىت خيتلط

فإن رأى ماء احلمام صار دما والناس ينضحون منه على أبدام، دلّ ذلك على ظلم امللك هلم يف أمواهلم، 
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    أو حيف العلماء على العامة يف استباحة 

معة قبل احملظورات كفطر يوم الصوم، أو صوم يوم الشك، أو الوقوف بعرفة يف غري يومها، أو صالة اجل
ورمبا دلّ احلمام . وربما دلّ احلمام على الكنيسة ألنه مظان اجلان والشيطان. الزوال وما أشبه ذلك
ومن دخل محاماً واغتسل وخرج . ومن اختذ احلمام مسكنه فإنه مصر على الذنوب. لألعزب على الزوجة

  .ة ال خري فيهاواحلمام مظلم سجن، وخزانة احلمام امرأ. منه خرج من هم امرأة أو دين

  الحمامي

ورمبا دلت على الضيق . تدل رؤيته يف املنام على قضاء الدين وزوال اهلموم واألنكاد ونفاذ األمر والطهارة
. ومن رأى أنه محامي أو القائم يف احلمام وهو ال خيدم الناس يف احلمام فإنه قواد، ال ينتفع منه. أو املرض

  . عن الناس مهومهمفإن كان عليه ثياب بيض فإنه جيلو

  الحمأة

ومن كان . تدلّ يف املنام على خري خاصة إن فقد املاء، أو كان فقرياً، فإنه يدل على سد فاقته بيسري الرزق
فما حصل يف املنام من . أعزب، ورأى احلمأة تزوج وصار له حم ومحاة، واحلمأة دالة على أدىن العيش

وتدل .  محأة فإنه يقع يف حزن وهم وذلك لسواد احلمأةاحلمأة هم وحزن وهول، فمن رأى أنه يدخل يف
  .احلمأة على فضالت األموال، ومبادىء الربح، ولوائح اخلري والسؤدد

  حمرة اللون

إن : وقيل. هي يف املنام وجاهة، فمن رأى أن وجهه أمحر براق فإنه يكون جيها يف الدنيا معروفا باخلري
ومن رأى أن وجهه ملطخ باحلمرة كما تلطخ وجوه . اكان مع احلمرة بياض نال صاحبه عزا وفرح

. ومن رأى أن جسمه ووجهه قد امحرا فإنه يكون طويل اهلم بعيد الفوز. النساء فإنه يزين ويفتضح أمره

  .ومحرة اللون تدلّ على عافية املريض وقدوم املسافر

  الحمص

  .رأته يف شهر رمضان املباركومن أكل احلمص الساخن فإنه يقبل ام. يدل يف املنام على مال بتعب

  الحمض
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  .ورمبا دلّ على الرياء والنفاق لطيب أوله ومحوضة آخره. يدل يف املنام على الشفاء من األسقام

  الحمق

قمح، وإالّ . من اتصف يف املنام باحلمق فإنه يدل على الرزق، ورمبا كان أمحق من القمح ألنه عكسه محق
  .فال خري فيه

  حمل اإلنسان

واحلمل . وقد يكون احلمل الثقيل ذنوبا. محل اإلنسان يف املنام ثقيالً دلّ ذلك على جار السوءإذا كان 
واحلمل . ومن رأى أنه حيمل محال ثقيالً فهو أذية حيتملها من جار سوء. الثقيل للمرأة حبل أو زوج شرير

من رأى أنه حيمل و. واحلمل للمولود راحة للمحمول ونكد وتعب للحامل. على العنق أو الكتف ذنوب
  .حطباً فإنه حيمل الغيبة والنميمة، وينقل الكذب

  حمل المرأة

    

يدل حبل املرأة يف املنام على أا تواظب على أمرها، وتنال منه ماالً وزيادة نامية، وفخرات وعزاً، وثناء 
ره، واحلبل زيادة وإذا رأى الرجل أن به حبالً فإنه هم ثقيل خفي عن الناس، خياف ازدياده وظهو. حسناً

. ورؤية املرأة احلبلى تدل على هم ونكد وأمور مستورة. يف الدنيا لصاحب الرؤيا، ذكرا كان أو أنثى

وحبل الرجال يف املنام دليل على زيادة العلم للعامل، ورمبا دل على مهومه ونكده وجماورة عدوه، أو على 
واإلناث يف حمل واحد، أو يزرع الشيء يف غري حمله، العشق واهليام، ورمبا دلّ على من جيمع بني الذكور 

ورمبا دلّ حبل الرجل . أو يدخل داره لص، أو ختبأ يف داره خبيئة، أو يسرق سرقة وخيفيها عن صاحبها
ورمبا كان كذاباً يتظاهر . على أنه يهلك نفسه، ورمبا دفن عنده من يعز عليه من األموات األجانب

وأما حبل الكرب فرمبا دلّ على نكد، يصل إىل أهلها بسببها، . واعتقاده الفاسدباحملال، ورمبا كتم إميانه 
ورمبا دلّ على حادث شر حيدث يف حملها من سارق أو حريق، ورمبا لبسها جان أو يعمل هلا جهاز ملا 

، أو وأما حبل املرأة العاقر. يناسبها، أو يعقد عليها من مل يكن كفؤاً هلا، أوتزول بكارا قبل زواجها
الذكور من البهائم واألنعام، فإن ذلك دليل على قحط السنة، وقلّة خريها، وكثرة فتنها وشرها من قبل 

ومن رأى أن به حبالً فإن ذلك . ومن رأى أن امرأته حبلى فإنه يرجو خرياً من عرض الدنيا. اللصوص
. جوز خزانة سالح أا فتنةوحبل الع. زيادة يف ماله ودنياه، وهو صاحل للنساء والرجال على كل حال
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واملرأة اخلالية من الزوج وكذلك البكر إذا . هو خصب بعد جدب: وقيل. حبلها بطالة من الشغل: وقيل
  .رأتا كأما حبلتا فإما تتزوجان

  حملة العرش

 من وتدل على سالمة املعتقد، والقرب. تدل رؤيتهم يف املنام على العزة والقوة واالتفاق واأللفة والصحبة
  .خواص امللك

  الحنّاط

فإن احتاج إىل بيعها أصابه . تدل رؤيته يف املنام على رجل صاحب مال وهو شريف إذا مل حيتج إىل بيعها
احلناط ملك تنقاد له : وقيل. وإن رأى الوايل يبيع احلنطة دلّ على عزله، والتفرق بينه وبني أخيه. ذلّ

ومن رأى كأنه ابتاع من حناط حنطة فإنه يطلب . عه األجراءامللوك، أو تاجر يترأس التجار، أو عامل تطي
ومن رأى كأنه ميلك حنطة والميسها . والية من سلطان، فإن يزهد يف الدنيا، ويشكر اللّه تعاىل على نعمه
فإن رأى كأنه سعى يف طلبها . وال حيتاج إليها فإنه يصيب عزاً وشرفاً، ألن احلنطة أشرف األطعمة

وتدل رؤية احلناط على اليسر بعد .  مسها أصابه خسران أو هوان، وعزل إن كان والياواحتاج إليها أو
  .العسر، والعدة الصادقة والرزق وأعمال الرب

  الحنّاء

  .واحلناء زينة يف املال واألوالد. هو يف املنام عدة الرجل لعمله

  الحنائي

  .فراح والبشائر واحلنان واإلشفاقتدل رؤيته يف املنامة على صاحب العقاقري النافعة، أو على األ

  الحنطة

فإن . ومن رأى أنه اشترى حنطة أصاب ماالً وخصباً وزاد يف عياله. هي يف املنام مال شريف يف تعب
ومن رأى أنه زرع حنطة عمل عمالً فيه رضا اللّه . رأى سلطاناً حيرك احلنطة بيده ارتفع سعر الطعام

د، ومن رأى أنه زرع حنطة ونبت شعري، فإن عالنيته خري من فإن استمر يف زرعها رزق اجلها. تعاىل
والسنبلة اخلضراء سنة . سريرته، فإن نبت دماً فإنه يأكل الربا، فإن أكل حنطة رطبة فهو صالح يف نسك
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خصبة، والسنبلة اليابسة سنة جمدية، والسنابل اموعة يف يده أو يف وعاء أو يف يبدر، مال يصيبه مالكها 
فإن رأى أنه يلتقط ما سقط من متفرق السنابل يف حصاد مزروع يعرف صاحبه، فإنه . همن كسب غري

وإذا رأى إنسان أنه حيصد الزرع يف غري وقته فإنه موت يف . يصيب من صاحب الزرع خرياً متفرقاً باقياً
ت فإن كانت السنابل صفراً فهي موت الشيوخ، وإن كانت خضراً فهي مو. تلك احمللة، وحرب وفتنة

والفريك مال . ومن رأى حنطة نال خرياً من ملك. ومن أكل حنطة يابسة فال خري فيه. الشباب أو قتلهم
وقيل من . واحلنطة يف الفراش حبل املرأة. ومن باع حنطة بشعري يف املنام استبدل بالشعر القرآن. حرام

 أو جلده قد امتأل حنطة رأى أنه يأكل حنطة يابسة أو مطبوخة ناله مكروه ومن رأى أن بطنه أو فمه
ومن رأى أنه أكل حنطة . يابسة فذلك فناء عمره وإالّ فعلى قدر ما بقي فيه يكون ما بقي من عمره

  .خضراء رطبة فإنه صاحل يكون ناسكاً يف الدين

  الحنظل

    

  .وشجرته رجل جبان جزوع ال دين له. يدل يف املنام على اهلم واحلزن

  الحنك

  .زوجان، أو شريكان، أو ابنانحنك اإلنسان يف املنام 

  حنوط الموتى

فإن رأى أنه يستعني برجل يشتري له . هو يف املنام سبب للفرح ملن كان يف غم، والتوبة ملن فسد دينه
واحلنوط يذهب جناسة امليت ونتنه، والغالية . احلنوط فإنه يستعني به يف حسن حمضر يلجأ إليه يف كربه

  .ت دليل على طيب ثنائه وتزكيته، ورمبا دل على ذلك على اإلحسانوحنوط املي. والكافور ثناء حسن

  الحنين للوطن

وال خري فيه يف املنام إذا كان معه . هو يف املنام دليل على فراق األزواج أو األصدقاء، والغىن بعد الفقر
  .ندب ونواح

  الحوالة
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حال فالن عن العهد، :  اخلري، ومنهتدل يف املنام على استحالة األحوال من اخلري إىل الشر، ومن الشر إىل
احلوالة ما جيري له من اخلري : ورمبا دلّت احلوالة على املغرم للمحيل، وعلى الفائدة للمحال عليه، ويقال

  .والشر

  حواء عليها السالم

 تدل رؤيتها يف املنام على الربكة يف الزرع، والثمار ونتاج األوالد، وإدرار الفوائد من الصناعة كالنسيج

ورمبا دلت رؤية آدم وحواء عليهما السالم على النقلة منمحل شريف إىل . واحلراثة واحلدادة وغري ذلك
وتدل . ما دونه، وعلى الزلل والوقوع يف احملذور، ومشاتة احلاسدين، وعلى اهلموم واألنكاد من اجلريان

فإن رأت . لندم على ما فاترؤيتهما على النكد من األزواج واألوالد، وعلى قبول املعذرة والتوبة وا
املرأة حواء عليها السالم يف املنام أدخلت اهلموم واألنكاد ورمبا ابتليت يف نفسها ببلوى شديدة ألا أول 

وإن كانت مفارقة . من حاضت من النساء، ورمبا عاجلت احلبل والوالدة، ورمبا رزقت أوالداً صاحلني
ورمبا كان من . به، ورمبا رزقت رزقاً حالالً من كدهالزوجها او غائبة عنه، عادت إليه، واجتمعت 

ومن رأى حواء عليها السالم فإنه يغتر . نسلها من يسفك الدم، و يقتل النفس اليت حرم اللّه تعاىل قتلها
وأن كان يف غم فرج . ومن رأى حواء عليها السالم بوجه مجيل فإا أمه ألا أم املسلمني. بقول امرأة

  .كالم امرأة تدم وزالت رئاستهوإن نفذّ . عنه

  الحوت

ورمبا دلّت على . ورمبا دلت رؤيته على معبد الصاحلني ومسجد املتعبدين. تدل رؤيته يف املنام على اليمني
ورؤية حوت يونس عليه السالم يف املنام أمن للخائف . اهلم والنكد وزوال املنصب، وحلول الغضب

وكذلك رؤية سجن يوسف عليه السالم . ك ملن يليق به امللكوغىن للفقري، وفرج ملن هو يف شدة، ومل
  .والكهف والرقيم وتنور نوح عليه السالم

  الحوض

فإن رأى حوضاً ملىء باملال فإنه ينال كرامة وعزاً من رجل سخي . هو يف املنام رجل شريف سخي نافع
. ء نال رزقاً من ملك كرميوإن شرب منه ما. وإن توضأ منه فإنه ينجو من هم بإذن اللّه تعاىل. شريف

  .انظر الفسقية

  الحوقلة
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وهي دليل ملن أكثر منها يف املنام على اإلنذار مبا يوجب . ال حول وال قوة إال باهللا: وهي قول اإلنسان
  .ورمبا دلّ االسترجاع علىاملصيبة. قوهلا، وكذلك االسترجاع دليل على االنذار مبا يوجب قوله

  الحول

  . يدل على نقض العهد، أوالنقض يف الكالمحول العني يف املنام

  الحياء

وهو دليل على تضاعف اإلميان . يدل يف املنام على من اللّه تعاىل، أو اإلمساك عن إتيان الفواحش
  .ورمبا دل على اهلداية للعاصي، واإلسالم للكافر. والرزق

  الحيرة

التحري يف كل األديان يف املنام جحود، فمن و. تدل يف املنام على الغفلة واستمالة الشيطان له إىل الضاللة
رأى أنه ال يعرف لنفسه ديناً وال قبلة يصلي إليها فإن كان الرجل مشغوالً يف أمر الدين فإنه يتحري يف أمر 

فإن رأى أنه يطلب موضعاً يصلي فيه وال جيده، وكان يف طلب بر أو علم فقد تعسر عليه تعلم . دينه
وإن كان تاجراً فقد عسرت عليه . ان والياً فقد عسرت عليه كورة ودرسهوإن ك. العلم وحفظه ودرسه

  .وإن كان سوقياً فهو مثله. جتاراته

  الحيض

    

فإن رأت امرأة أا حائض فإا يف ذنب أو ختليط، . إذا رأى الرجل يف املنام أنه حائض فإنه يأيت حمرما
يئست من احليض رزقت ولداً لقوله فإن رأت ذلك من . فإن اغتسلت تابت من الذنب وذهب مهها

احليض، فإن رأت أا مستحاضة فإا يف إمث، : ، والضحك يف اللغة"فضحكت فبشرناها باسحاق": تعاىل
وتريد أن تتخلص منه، وال يتهيأ هلا اخلالص، ألن ذلك قد صار طبعاً هلا، فالتقدر على تركه إال بعد 

كذلك إن زوجها جيامعها وهي حائض فإا خترج من بلدها جهد، فإن تابت فإا ال تثبت على توبتها، و
. وإن رأى امرأته حائضاً انغلق عليها أمره. إذا رأى الرجل أنه حائض فإنه يكذب: وقيل. هي وزوجها

واحليض نقص . احليض شيطان، ومن رأت شيطاناً رأت احليض: وقيل. احليض حجامة أو فصد: وقيل
واملرأة العازبة اليائسة من احليض إذا رأت . احليض مرض: لوقي. يف الدين ويف الصوم والصالة
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وكذلك سلس . وإن كانت حتيض دل ذلك على نزف الدم. االستحاضة يف املنام دل ذلك على الزوج
ورمبا دل . ورمبا دل احليض واالستحاضة على النكد والفرقة بني الزوجني. البول إذا رآه الرجل يف املنام

وإن رأى الرجل أنه حائض وطىء ماالً . واحليض للحامل والدة غالم. باألوالدحيض العقيم على احلمل 
  .ومن رأى امرأته حاضت كسدت صناعته. حيل له وطؤه

  الحية

    

واحلية . والثعبان إذا مل خيف منه الرجل دل على قوية ودولته. هي يف املنام عدو أو كرت أو امرأة أو ولد
وإن رأى أنه أدخل احلية بيته فإن عدوه ميكر به، ومن رأى أنه . عدو ذو مال، ألن تأويل السم مال

فإن سال الدم على يديه مات عدوه وورث . فإن قتلها ظفر بعدو. أخذها فيصري إليه مال من عدو يف أمن
فإن أحرقها قتل السلطان أعداءه وظفر م، فإن طارت . فإن لدغته احلية فإنه ينال معرة عدو. ماله

فإن رأى احليات تقتل . الصغرية يف التأويل ولد صغري، ومن قتل حية فهو موت ولد صغريواحلية . سافروا
فإن اصطاد السلطان احليات فإنه خيادع أعداءه، وينال . يف األسواق وقعت حرب وكان النصر فيها للعدو

ت السوداء واحليا. واحلية رجل سلطاين ظامل كتوم العداوة، عظيم الكيد، قوي امسه، كريه منظره. منهم
ومن كلمته حية بكالم لني لطيف أصاب . منها أشد كيدا ومساً، واحليات البيضاء أعداء يف ضعف ووهن

فإن كلمته بإرعاد فإن البغي يرجع على العدو، إال أن يكون . سروراً أو خرياً من عدو يتعجب الناس منه
مل ويترك القول، ويف النهاية مع ذلك لدع أو سم، فإن العمل أقوى من القول، فيؤخذ عند ذلك بالع

وإن راى حية خترج من كورة مرة وترجعت مرة فإن . يكون الظفر للمبغى عليه وينجو من ذلك العدو
ذلك شيطان حيزنه، فإن نازع حية فإنه يقاتل عدواً قويا، وهو منه على خوف ووجل حىت يتفرقا، ويكون 

ومن رأى أنه قتل حية على فراشه . ال ينجو منهافآن لدغته فإن يقع يف مصيبة . الظفر ملن غلب منهمتا
فإن قطع حية . ومن رأى يف عنقه حية فقطعها ثالث قطع فإنه يطلق امرأته ثالث تطليقات. ماتت امرأته

رجل رئيس، ورجل غين، ورجل : نصفني، فإنه ينتصف من عدوه ويظفر به، وخيضع له ثالثة من أعدائه
فإن أكله مطبوخاً .  نيئاً فإنه يظفر بعدوه ومباله، ويفوز به يف سرورفإن أكل حلم احلية. ذو تبع وأوالده

فإن أصابه مسها فانتفخ فإنه خياصم عدواً وينال منه مكروه ومال . فإنه يظفر بعدوه، وينال منه ماالً حالالً
 مات فإن. فإن عمل السم فه حىت تناثر حلمه وعظمه، فإنه يقاتل العدو ويتفرق أوالده يف البالد. عظيم

فإن حتول العدو حية فإنه يتحول من . وأنياب احلية قوة العدو وشدة كيده. فإنه يقاتل عدواً فيقتله العدو
فإن رأى بيته مملوءاً باحليات وهو ال خيالفها، فإنه يرى يف بيته . حال إىل حال، ويصري عدواً للمسلمني
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رأى يف جيبه أو كمه حية صغرية بيضاء ال وإن . واحليات املائية مال. أعداء املسلمني وأصحاب األهواء
فإن أصاب أو ملك حيات ملساء تطيعه حيث شاء، ليس هلن سم . خيافها، وختالطه يف أموره فإا مال

فإن رأى حية متشي خلفه فإنه عدو يريد . فإنه يصيب سبائك من فضة أو ذهب أو اكسرياً فيجعله كرتاً
فإن رأى حية، . واليه فإم أعداء خيالطونه وال ميكنهم مضرتهأن ميكر به، فإن مشت بني يديه أو دارت ح

ومل يعاينها، وهرب منها فإنه يأمن عدوه ويظفر به، وكل خائف من شيء ومل يره فإنه أمن له مما خيافه 
فإن جلب حية فإنه . فإن عاين احلية وخاف منها فيصيبه خوف من عدو وال يقدر على أن يضره. وحيذره

فإن رأى . فإن رأى حية ميتة فإن اللّه تعاىل يهلك عدوه بال تكلف منه. راماً ويظفر بهيأخذ مال عدو ح
وحلم احلية مال . حيات تدخل يف بيته، وخترج منه، من غري مضرة، فإم أعداؤه من أهل بيته وأقربائه

ومن رأى أنه وجد جلد حية من ذهب وجد كرتاً من كنوز امللك . عدو حالل، أو ترياق من عدو
وإن رأى حية . فإن رأى احليات تتقاتل يف ناحية، فقتل منهن حية عظيمة فإنه ميلك تلك البلدة. كسرى

فإن رأى حية تنحدر من علو فإن رئيساً يف ذلك املكان . تصعد يف علو أصاب راحة وفرحاً وسروراً
نه يصيب سروراً فإن رأى أن يأكل حلم احلية فإ. فإن رأى أنه يكلم حية ظهر عدو من الفراعنة. ميوت

ومن رأى أن . فإن رأى أن حية خرجت من األرض فهو عذاب يف ذلك املوضع. ومنفعة ومرتبة وعزاً
ومن رأى أنه يتخطى احليات . ومن رأى على رأسه حية ارتفع شأنه عند امللوك. احلية ابتلعته نال سلطانً

احلية ذات القرون فإنه ينال وزارة ومن رأى . وميشي بينها دلت رؤياه على مطر عظيم تسيل منه األودية
امللك إن كان أهال هلا، وإن كان تاجراً ينال رحباً يف جتارته، ورمبا دلت احليات على الكفار، وأصحاب 

من رأى أنه ملك من سود احليات العظيمة . وقد تكون احلية سلطاناً. ورمبا دلت على الزانني. البدع
     واحلية تدل على . واحليات املائية مال. مجاعة قاد اجليوش، ونال ملكاً عظيما

ومن رأى أنه قتل حية فإنه يتزوج امرأةز ومن رأى أن احلية خرجت من دار، . السيل والدولة واحلياة
ومن رأى حية . ومن رأى حيات قد خرجت من فمه، وكان مريضاً فإنه ميوت. خربت الدار، وفين أهلها

وإن .  أن حية خرجت من أنفه أو من ظهره فيولد له ولدومن رأى. قد دخلت يف فمه فإنه يقهر عدوه
وحيات البطن تدل على األقارب، فمن رأى من هذه . خرجت من أذنه أو من بطنه فريتكب معصية
من رأى أنه يلقي احليات من مقعده بيده فإنه ينال مصيبة . احليات شيئاً فغنه يفارق شخصاً كان يؤاكله

واحلية شر وحسد، . وحيات البادية قطاع طريق. ت البيوت جريانوحيا. من جهة أقاربه وأهل بيته
  .واحتيال ومكر، وخديعة وتظاهر بالعداوة

  باب الخاء
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  الخاتم

    

فمن رأى . هو يف املنام أمان وسلطان وزوجة وولد وعمل على قدر جوهره، ويدل على اجلارية واملال
امت للسلطان يدل على ملكه، وفصه نفاد واخل. خامتاً من ذهب، وكانت له امرأة حامل، ولدت ذكراً

وكسر اخلامت . فمن رأى أنه سقط فص خامته مات ولده، أو فقد شيئاً من ماله. أمره، والنقش فيه مراده
ومن رأى . واخلامت شراء دار أودابة أو والية، فإن كان من ذهب فهو للرجل ذل. يدل على طالق الزوجة

فإن كان من ذهب وله فص فإنه جيد، وإذا .  خري يناله بعد تعبأنه لبس خامتاً من حديد فإنه يدل على
ومن رأى أنه لبس . واخلوامت من عاج حممودة للنساء. كان بال فص فإنه يدل على أعمال ليس فيها منفعة

خامتاً من فضة فأنفذه حيث أراد، فإنه يصيب سلطانا، ألن ملك سليمان عليه السالم كان من اللّه تعاىل 
من رأى أنه ختتم خبامت اخلليفة فإنه ينال والية جليلة، فإن كان من املوايل وله أب حي فإن أباه و. يف خامته

ومن وجد خامتً صار إليه مال من العجم، أو . ميوت، فإن مل يكن أب فينقلب أمره إىل خالف ما يتمناه
شرف سلطانه على ومن رأى فص خاته يتقلقل أ. ولد له ولد، أو تزوج امرأة صاحلة، أو اشترى جارية

العزل، فإن رأى أنه انتزع خامته وكان والياً فهوعزله أوذهاب ملكه أو طالق امرأته، وإن رأت ذلك املرأة 
وإن رأى اإلنسان أن حلقة اخلامت انكسرت، وذهبت، وبقي . دلّ على موت زوجها، أو أقرب الناس إليها
 من ذهب، فإنه يدخل يف سلطانه بدعة، فإن كان اخلامت. الفص، فيذهب سلطانه، ويبقى ذكره وهيئته

وإن كان اخلامت ضيقاً فإنه يستريح من امرأة . ويصيبه مكروه يف دينه، وخيانة يف ملكه، وجيوز على رعيته
سليطة، أو ملك فيه تعب، أو يفرج عنه هم وضيق جاء من قبل ملك، فإن استعار خامتاً فإنه ميلك شيئاً ال 

فإن رأى أن السماء متطر خوامت .  يف السوق فإنه ابتياع أمالك رؤساء الناسوإن رأى خوامت تباع. بقاء له
فإن كان . وإذا رأى األعزب أنه لبس خامتاً فإنه يتزوج امرأة غنية بكراً. فإنه يولد يف تلك السنة بنون

 بنصره، مث فإن ختتم باخلامت يف خنصره، مث نزعه عنها وأدخله يف. اخلامت من ذهب فإا امرأة قد ذهب ماهلا
فإن رأى ان خامته الذي يف خنصره مرة يف بنصره ومره . خلعه وأدخله يف الوسطى فإنه يسيء إىل امرأته

فإن باع خامته بدراهم أو دقيق أو مسسم فإنه يفارق امرأته بكالم حسن أو . يف الوسطى فإن امرأته ختونه
اه واء ومال كثري وعز، وإن كان فإن كان فص خامته من جوهر فإنه سلطان مع ج. والفص ولد. مال

فص خامته من زبرجد وكان سلطاناً فهو سلطان شجاع مهيب قوي، وإن كان فصه خرزاً فإنه سلطان 
واخلامت من خشب امرأة . ضعيف مهني، وإن كان الفص ياقوتاً أخضر فيولد له ولد مؤمن عامل فهيم

من ختتم من الرجال خبامت ذهب فإن السلطان يقيده، و. منافقة، فإن أعطيت امرأة خامتاً فإا تتزوج أو تلد
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من نال خامتاً : وقيل. أو يغضب إنسان على ولده أو امرأته. أو يصيبه خوف، أو شدة أو هوان أو غم
ومن لبس خامتاً له فصان، أحدمها إىل باطن كفه، . نال امرأة حسناء، وخرياً كثرياً، أو مسع خربا يسره

ومن . قض كل واحد منهما ال خيالف اآلخر، فإنه يلي واليتني ظاهرة وباطنةواآلخر إىل ظاهر الكف، ون
. لبس خامت عقيق ذهب عنه الفقر، وأخذ اخلامت من امللك داراً يسكنه أو فضة يناهلا أو امرأة يتزوجها

لى اللّه وأخذ اخلامت من النيب ص. وأخذ اخلامت من اللّه عز وجل للزاهد العابد أمان من اللّه تعاىل من السوء
عليه وسلم أو من العامل بشارة بنيل العلم، هذا إذا كان اخلامت من الفضة، وإذا كان من الذهب فال خري 

واخلامت . فيه، وكذلك إن كان حديداً ألنه حلية أهل النار، وكذلك إن كان حناسا، ملا فيه من لفظ حنس
ليمان عليه السالم دل ذلك على ومن رأى من امللوك أن يف يده خامت س. من رصاص سلطان فيه وهن

اتساع مملكته وفتحه األمصار وبلوغه املقاصد، ورمبا خلع من ملكه مث يعود إليه، وإن كان ممن يعيش من 
ومن رأى أنه بعث خبامته إىل قومه فردوه، فإنه خيطب إىل قوم . استحضار اجلان نال من ذلك رزقاً واسعاً

ومن رأى أنه قد ضاع خامته . انتزاعا شديدا فيذهب عنه سلطانهومن رأى أن خامته انتزع منه . فريدونه
  .فإنه يدخل عليه يف سلطانه أو فيما ميلكه شيء يكرهه

  الخاتن

  .تدل رؤيته يف املنام على كشف العورات، واإلطالع على الفضائح

  الخامي

    

لى املوت، وللسليم على تدل رؤيته يف املنام على توسط األحوال يف السفر واملقام، تدل رؤيته للمريض ع
  .ورمبا دلت رؤيته على السجن. النكد

  الخان

ورمبا دلت رؤيته على ما يؤجر من بيت أو دابة أو . من رأى يف منامه اخلان فرؤيته دالة على زواج املتعة
وأما خانات السبيل فمن نزل فيها يف املنام من املرضى مات، ورمبا زال مهه وغمه بزوجة أو أمة . مركب

وإن كان عاصياً تاب، أو ضاالً . وإن كان الرائي متزوجاً رزق ولداً يعينه يف صناعته. دابة يركبهاأو 
ويسمى اخلان فندقاً فيدل فندق الرجل على ما تدل عليه داره، ورمبا دل . اهتدى واستوىف اإلميان واهلدى

ر من بيته،وخرج عن وطنه إىل غري على دار الدنيا ألا دار سفر، ورمبا دل على اجلبانة ألا مرتل من ساف

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  164  

فمن رأى كأنه داخل يف فندق إىل فندق فركب دابة عند . بالده، وهو من بدء غربته إىل أن يعود منها
وكذلك إن رأى رفاقاً يرتلون يف فندق جمهول فإنه يكون ذا رأي . خروجه وكان مريضاً خرج حمموالً

  .بني الناس

  الخانقاه

األسفار والزهد، والورع وتالوة القرآن، وإبطال الكسب، كما تدل اخلانقاه تدل رؤيتها يف املنام على 
  .ورمبا دلت على مرض اخلناق. على توبة العاصي واهتداء الكافر، وعلى تفريج اهلموم واألنكاد

  الخاني

تدل رؤيته يف املنام على نقض العهد واخليانة، أو موت املريض، وتدل على الراحة بعد التعب، واألنس 
  .عد الوحشةب

  الخباز

. تدل رؤية اخلباز يف املنام على الطمأنينة من اخلوف، والعيش الرغد، ورمبا دلت رؤيته على الولد واحملبة

ومن . وخباز احلواري صاحب عيش هينء يهدي الناس إىل الرزق الشريف. واخلباز سلطان عادل شفيق
نه اشترى من خباز خبزاً من غري أن يعاين الثمن فإن رأى أ. رأى أنه خباز فقد أصاب ماالً عظيماً وخصباً

فإن اخلباز سلطان قادر على أعمال الرب من الشريف إىل الوضيع، فإن التجأ إليه مبا ال يضره يهدي الناس 
وإذا أخذ اخلبز من اخلباز فقد استفاد عيشاً، وذهب عنه احلزن، فإن كان . إىل املنافع من وجوه احلالل

 السلطان فيكون رجالًً نافعاً الضطرار الناس إليه، ويكون يف بعض معاملته خبث اخلباز ممن ينسب إىل
. فإن رأى رجل مل يكن خبازاً أنه خيبز اخلبز ويبيعه بالدراهم للناس كافة فإنه يسيء للناس. ملعاجلته النار

  .الفرانانظر أيضاً . وكل صنعة مستها النار فهي كالم وخصومة. واخلباز صاحب كالم وشغب يف رزقه

  الخباء

  .انظر أيضاً الفسطاط. يدل يف املنام على النفاق، أو التستر بقيبح األعمال

  الخبز
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واخلبز األسود يدل . هو يف املنام على وجوه شىت، فاخلبز األبيض يدل على الرزق اهلينء والعيش الرغد
 ألفاً أو مائة أو عشرة على كل رغيف يدل على عقد من املال إما أن يكون: على النكد يف العيش، وقيل

واخلبز احللو غالء يف األسعار إذا كان كالعسل أو . واخلبز املر عيش مر. مقدار حال الرائي وما يليق به
وهو دال على . وأجود اخلبز هوالفرين الناضج. ومن أكل اخلبز بالعذرة فإنه يأكل العسل بشمعه. السكر

. حياة النفس، ورمبا دل على احلياة، واملال الذي به قوام الروحاإلسالم، ألنه عمود الدين وقوام الروح و

ورمبا دل الرغيف على العتاب واملسألة، ورمبا دلّ على األم املربية اليت ا صالح الدين وصون املرأة، 
 ومن رأى أنه يفرق خبزاً. واخلبز املنقى منه دال على العيش الصايف والعلم اخلالص واملرأة اجلميلة البيضاء

بني الناس أو الضعفاء وكان من طالب العلم، فإنه ينال من العلم ما حيتاج إليه، فإن كان واعظا كانت 
ومن . تلك مواعظه ووصاياه، إال أن يكون القوم الذين أخذوا منه صدقته فوقه، والصدقة أوساخ الناس

ى اخلبز فوق السحاب أو فوق ومن رأ. رأى ميتا دفع إليه خبزاً، فإنه مال أو رزق يأيت إليه من يد غريه
فإن رأى كأنه يف األرض يداس . السقوف أو يف أعايل النخل فإنه يغلو، وكذلك سائر املبيعات واألطعمة

من رأى ميتا أخذ له رغيفاً، أو رآه سقط منه يف النار، أو يف . باألرجل فإنه رخاء عظيم يؤدي للبطر
عى إليها، وفتنة يقع الناس فيها، فالرغيف دينه، وإن اخلالء، أو يف قطران، وكان بطاالً فهو بدعة يد

ومن رأى أنه خيبز خبزا فهو يسعى يف . كانت له امرأة مريضة هلكت، فإن كانت ضعيفة الدين فسدت
وقيلك الرغيف الواحد . طلب املعاش لطلب منفعة دائمةز فإن خبز بسرعة نال دولة وحصل بيده مال

. وإن رأى أرغفة كثرية من غري أن يأكلها لقي إخوانا. ريهخصب وبركة ورزق حاضر، قد سعى له غ

فإن كان عندهرغيف شعري فهو عيش نكد، وإن رأى رغيفا يابسا فإنه يقتر يف معيشته، وإن أعطي كسرة 
والرغيف لألعزب . خبز فأكلها دل على نفاذ عمره وانقضاء أجله، فإن أخذ لقمة فإن رجل طامع

وخبز الذرة . للسلطان هو عدله وإنصافه، وللصانع نصحه يف صناعتهوالرغيف النظيف الناضج . زوجة
والرغيف الواسع رزق واسع وعمر . وإذا رأى اخلبز على املزابل فإنه يرخص. واحلمص ضيق وغالء سعر

وخبز الشعري ملن ليس له عادة بأكله ضيق وغالء سعر ألنه يؤكل يف . واخلبز يدل على ذهاب اهلم. طويل
ومن رأى رغيفا معلقا يف جبهته فذلك .  الساخن نفاق ورزق فيه شبهة، ألن النار باقية فيهاواخلبز. الغالء

وخبز امللة ضيق يف املعاش . واخلبز املتكرج مال كثري، ال ينفع صاحبه وال تؤدي زكاته. فقره وحاجته
. اً، وميوت وحيداًومن رأى كأنه يأكل اخلبز بال إدام فإنه ميرض وحيد. آلكله ألنه ال خيبزه إال املضطر

إنه : وقيل: واخلبز احلواري للفقراء مرض وفوت ما يأملونه. واخلبز الذي مل ينضج يدل على محى شديدة
ومن رأى . إن رقة اخلبز قصر العمر أو ربح قليل: وأكل اخلبز الرقاق سعة رزق، وقيل. يدل على الولد
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والكعك . والرغيف ربح كثري. ختنيأن بيده رقاقتني يأكل من هذه ومن هذه فإنه جيمع بني األ
ومكسور اخلبز خصب . واخلبز العفن رخص، وإذا صارت له أجنحة فإنه يغلو. والبقسماط صحة للجسم

واليابس من اخلبز يدل على . والرغيف زوجه أو ولد أو حول كامل أو درهم. وسعة ومكسب هينء
.  دليل على اهلم والنكد والشدةوالكعك سفر ودخوله على من ال يقدرعلى أكله. الفاقة كالفتيت

واخلبز العفن فساد يف الدين، . والرقاق سفر، ورمبا دل على تيسري العسري، والطري منه عز، واليابس شر
. والكسرات املختلفة دالة على األرباح من الصدقة أو الرياء. وردة عن اإلسالم، وفساد حال الزوجة

  .والقشور رياء وإطراء ونفاق. عملولباب اخلبز علم نافع وإخالص يف القول وال

  الختان

فمن رأى أنه اختنت فقط طهره اللّه من . يدل يف املنام على الطهارة من األجناسن واألفراح واملسرات
ورمبا . واخلتان مراجعة الزوجة. وإذا كان الرائي فتاة بكرا فإا تتزوج ورمبا حتيض. الذنوب، أو افتصد

ومن رأى أنه مل خينت فإنه يترك .  على مفارقة الزوجة أو الولد أو الديندل اخلتان على رفع الذكر، أو
  .اإلسالم ملال يسفيده

  الختم

    

إذا كان مفرغا، أو بيد جين، أو خيتم به على األمساع أو األبصار أو األفواه أو القلوب، دل ذلك على 
ه على مال أو غالل، وكان أهال وإن رأى بيده ختما خيتم ب. مقت اللّه عز وجل ملن أصابه شيء من ذلك

  .للوالية توىل، أو كان فقريا استغىن

الخد  

فما نزل ما من . ورمبا دال على من يقبلهما. اخلدان يدالن على ما يتجمل ما اإلنسان أو يهوامها
ورمبا دل اخلد على الذل واملسكنة إذا كان مغربا، وذلك . حادث كان دليالً على فساد حال مقبلة

  .انظر أيضاً الوجنة. ب الدين زيادة ورفعة عند اللّه تعاىل، ألن ذلك من مسات املتهجدينألربا

  الخداع
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انظر أيضاً . واملخدوع منصور. واخلادع مقهور. من رأى يف املنام أن أحدا خيدعه، فإن اللّه يؤيده بنصره
  .الغش، وانظر املداهنة

  الخدر

يف بعض جسده، فإن الذي ينسب إليه ذلك العضو يف التأويل من رأى يف املنام أنه أصابه خدر يف يده أو 
  .خيذله فيما يرجوه

  الخدش

فمن رأى إنسانا قد خدشه، فإنه يضره يف ماله، أو يف بعض أقربائه، فإن كان . هو يف املنام اضرار يف املال
ل املخدوش بعد يف اخلدشة ورم أو قيح أو دم أو صديد أو مدة، فإن اخلادش يقول يف املخدوش قوال، وينا

واخلدش . ومن رأى أن جبتهته خدشت فإنه ميوت سريعا. ذلك ماال إن كان هناك ورم أو قيح أو صديد
  .واخلدش هو الطعن يف الكالم. دليل على السمة الرديئة اليت يتصف ا اإلنسان من خبل أو فسق أو كفر

  خدمة الفقراء والصالحين

دمة الفقراء والصاحلني، ويتواضع هلم، ويقف بني أيديهم، ممتثال إذا رأى اإلنسان نفسه يف املنام يقوم خب
  .ألوامرهم، فهو دليل على احلظ الوافر عند اللّه وحسن اخلامتة، وعلى مرافقة الصاحلني، ورمبا ساد قدره

  الخراب

وخراب املدينة يدل على موت ملكها، أو ظلمه، كما أن . يدل يف املنام على شتات مشل األهل وموم
ومن رأى . ومن رأى نفسه يف خراب فإنه يبتلى بقم ال طاقة هلم م. وت امللك يدل على خراب امليدنةم

ومن رأى قرية عامرة خربت، . أن مدينة خربت من الزالزل أو غريها، فإنه حيكم على أحد بالقتل
ومن رأى . لهاومزارعها تعطلت فإن ضاللة أو مصيبة تقع ألصحاا، وإن رآها عامرة فهو صالح دين أه

الدنيا خربت من املزارع واملساكن، ورأى نفسه يف خراب، مع حسن هيئة من اللباس واملركب فإنه دنيا 
ومن رأى أن بيته سقط . ومن رأى حيطان الدار خربت من سيل فهو موت امرأته. يصيبها يف ضاللة

 رأى خرابا عاد عمرانا ومن. ورمبا كان سقوط السقف عليه نكبة. عليه، وكان هناك غبار فهو حصبة
ومن رأى سقوط شيء من . صحيحا فإن ذلك صالح يف دين صاحبه، ورجوعه من الضاللة إىل اهلدى

وإن هدمت الريح دارا فهو موت يف ذلك . داره أو قصره أو بيته إىل الداخل، وكان له غائب، قدم عليه
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ومن رأى أن داره . قا فيصيبه هم وشرومن رأى أنه يهدم دارا أو بنيانا عتي. املكان ىل يد سلطان جائر
فإن . ادمت عليه، وادام بعضها، فإن إنسانا ميوت فيها، أو تصيب صاحبها مصيبة أو حادث شنيع

ومن رأى أن أسطوانة بيته انكسرت أو دمت فإنه . رأت امرأة أن سقف بيتها ادم، فإنه موت زوجها
وإن رأى .  كسر أو هدم من بيت أو جدار فهو مصيبةميوت هو أو بعض أهله ممن يعز عليه، وكذلك كل

  .سلطان أن داره ادمت فإن ذلك عزله على كل حال

  الخّراط

واخلراط رجل يعامل . تدل رؤيته يف املنام على الشر واخلصومة واألسفار املرحية أو الزواج وكثرة النسل
  .رجاالً فيهم نفاق ويسرق وأمواهلم

  الخرج

ومن رأى . ورمبا دل على السفر. لى األخوين أو الزوجني أو الولدين أو الشريكنيتدل رؤيته يف املنام ع
  .انظر أيضا العدل. أن معه خرجا، أو اشتراه أو وهب له كان ذلك فرجا له وخمرجا من اهلموم

  الخردل

ال شريفا ينال ما: وقيل. فمن رأى أنه يأكله فإنه يسقى شيئاً مرا، أو يقع يف لقمة رديئة. هو يف املنام سم
  .بتعب

  الخرز

. فمن رأى أنه أصاب خرزاً فإنه يصيب من مال اخلدم أو من شغله بقدر ذلك. هو يف املنام خدمة أو مال

ومن ختتم بفص من اخلرز . ومن رأى فص خامته خرزاً يشبه الياقوت فإنه يدعي الشرف وليس بشريف
  .واخلرز صديق دينء. ميلك شيئاً خياف عليه من الفقر

  الخرزي

  .هو يف املنام رجل يلي أمور النساء ويهتم ا ألنه يعاجل اخلرز، واخلرز هو النساء

  الخرس
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يف يف املنام فساد الدين وقول البهتان، فمن رأى أنه أخرس فإنه يسب الصحابة رضي اللّه عنهم، أو 
ومن . مرأة خريواخلرس عزل عن والية، وهو لل. واألبكم جاهل. يغتاب أشرافاً من الناس، أو هو فاسق

  .رأى أن لسانه انعقد فإنه ينال فصاحة وفقها، ورزقاً يأتيه، وظفراً باألعداء

  الخرستان

  .يدل يف املنام على امرأة مصونة

  الخرص

  .انظر أيضاً الكذب. يف يف املنام كالم شر أو خري، مؤمل أو مفرح

  الخرنوب

واخلرنوب يدل على اخلراب .  أكله أو السواء رأى أنه. يدل يف املنام على موت املريض أوخراب جسمه
  .والبوار، ورمبا دلّ على اإلماء من الزنوج

  الخروف

. فمن وهب له خروف وله امرأة حامل بشر بولد ذكر مطيع. يدل يف املنام على ولد ذكر مطيع لوالديه

  .أو مات ولد ألحد أهله. ومن رأى أنه ذبح خروفاً مات له ولد

الخز  

ومن رأى أن عليه ثياب خز فإنه حيج، فإن كان الثوب أمحر فهو دنيا . م مال كثريثياب اخلز يف املنا
  .تتجدد له، والثوب األصفر دنيا مع مرض

  الخزانة

واخلزانة جارية، وهي يف املنام دالة . هي يف املنام امرأة الرجل، فمن رأى أن خزانته حتطمت ماتت امرأته
الليل والنهار خزانتان، من وضع : وقيل. وجات املصوناتعلى حفظ األسرار، وستر األمور، وعلى الز

  .فيهما شيئاً وجده
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  الخزم

وإن خزم إبالً أو غريها دلّ . ورمبا دلّ على تعطيل نفع من خزم يف املنام. يدل يف املنام على الظلم والغفلة
  .على الرزق أو قهر األعداء

  الخسارة

 غريه يربح فيه، دل ذلك على فساد املعتقد أوالكفر بعد إذارأى اإلنسان يف املنام أنه خسر يف عمل مع أن
  .اهلدى

  الخسف

واخلسف يف جهة من . ومن رأى أن األرض اخنسفت به فيصيبه عذاب. هو يف املنام ديد من السلطان
. األرض مرض شديد يصيب الناس هناك، أو أم يتعرضون جلراد أو برد شديد أو قحط أو خوف شديد

  .خسفت به وكان شريراً فهي عقوبة ترتل به أو سفر بعيدومن رأى أن األرض 

  الخشّاب

  .وتدل رؤية اخلشاب على العمران أو النفاق. هو يف املنام رئيس املنافقني

  الخشب

واخلشب . اخلشب رجل قد خالطه نفاق يف دينه، وعالنيته خسر من سريرته: وقيل. هو يف املنام نفاق
  .ملن هو يف السفينة دال عليهاورؤية اخلشب . الرطب يفسر بالصبيان

  الخشخاش

  .ورؤية اخلشخاش أعالم منشورة. فمن رأى أنه أكله أصاب ماالً هنيئاً. هو يف املنام مال هينء

  الخشن

إذا رأى اإلنسان يف منامه لباساً خشناً أو مأكوالً خشناً أو كالماً خشناً، وكان الرائي من أصحاب 
إال إذا فضلوا ذلك على طيبام . منصبه وتغري أحواله وتقليل رزقهاألموال املترفني دل ذلك على زوال 
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والكالم اخلشن . وإن مل يفضلوا ذلك دلّ على مقت اللّه تعاىل هلم. فإنه يدلّ على تواضعهم وقناعتهم
  .نفور بني املتحاربني

  الخصام

ومن رأى أنه .  والفتنةوللمتصاحلني على الشر واهلم والنكد. يدل يف املنام بني املتخاصمني على الصلح
ورمبا دلّ على . ورمبا دت املخاصمة على اادلة يف آيات اللّه تعاىل. خياصم امللك فإنه ينال سروراً وقوة

  .ظلم أهل الذمة

الخصي  

. ومن رأى أنه خصي كتم شهادة. من رأى يف املنام خصياً، وأراد أن يودع أحداً ماالً أو سراً فال يفعل

فإن رأى خصياً جمهوالً .  خصياً، أو حصى نفسه أصابه ذل وخضوع عند من ينازعهومن رأى أنه حتول
وإذا كان معروفاً من اخلصيان . له مست الصاحلني وكالم احلكماء فهو ملك من املالئكة ينذر أو يبشر

 يف ومن رأى نفسه خصياً نال مرتلة. ومن رأى كأنه حتول خصياً نال هداية من اللّه تعاىل. فهو هو بعينه
واخلصي األسود واحلبشي ملك العذاب، فاألول . واخلصي األبيض ملك الرمحة. العبادة وعفة الفرج

. وتدل رؤية اخلصي على سلب النعمة، أو على عدم التكلف وسوء السريرة. بشارة والثاين هم وغم

  .ورؤية اخلصيان يف املنام دليل على املالئكة، ألن اخلصي قد نزعت رغبته عن الشهوة

  لخضابا

    

واخلضاب ملن يليق به . واخلضاب يف اللحية دليل على الرياء والتديس باألعمال. هو يف املنام ستر وتغطية
هو التظاهر بالنعم وإرغام لألعداء ودليل على األمن من اخلوف، وملن ال يليق به دليل على اهلم والنكد، 

وخضاب الشيب قوة .  شعر اللحيةوحكم خضاب رأس املرأة كحكم خضاب. والديون وهجران األحبة
فإن خضب . وبطش وجاه، فإن رأى أنه خضبها باحلناء فإنه سنة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

فإن . فإن خضبهما مجيعاً فغنه يستر فقره ويطلب جاهاً يف الناس. رأسه دون حليته فإنه يستر مال رئيسه
فإن رأى أن خضب باحلناء، وقبل اخلضاب، فإنه . شفقبل الشعر اخلضاب فإنه يتجمل بالقناعة مث ينك

وإن رأى رجل أن أصابعه خمضوبة باحلناء فإنه يكثر . رجل جاهل اله، لكنه يتوب، ويرجع عن ضاللته
التسبيح، فإن رأى كفه خمضوبة نال هناء يف معيشته، فإنه رأى أن يده اليمىن خمضوبة فإفنه يقتل رجال، 

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  172  

إنه يظهر ما يف يديه من خري أو شر، أو من حرفته، أو من ماله، أو من فإن رأى أن يديه خمضوبتان ف
فإن رأى أن يديه منقوشتان باحلناء فإنه حيتال حيلة من البيت لضرورة أو قلة كسب، ويشمت به . كسبه

فإن رأت امرأة أن يدها منقوشة فإا حتتال . عدوه، ورمبا كاد له أن يشتهر من كسب يديه، ويناله ذلّ
وإن كان النقش من طني فإنه . ها يف أمر هو حق، فإن كان النقش من ذهب فإنه حيلة مكتسبة بأدبلزينت

تسبيح هللا تعاىل، فإن رأت أا خمضوبة باحلناء فإن زوجها حيسن إليها، فإن رأت أا خضبتها فلم تقبل 
بعض فإا تصاب فإن رأت أن يديها منقوشتان قد اختلط بعضها ب. اخلضاب فإن زوجها ال يظهر حبها

وإذا رأت .فإن كانت يد رجل منقوشة بالذهب فإنه حيتال حبيلة ويذهب ماله أو معيشته فيها. بأوالدها
. املرأة أن يدها خمضوبة بالذهب فإا تدفع ماهلا إىل زوجها حىت يأكله ويناهلا من زوجها فرح وقوة ودولة

. أهله، فإن رأت امرأة ذلك أصيبت ببعلهاومن رأى أن رجليه خمضوبتان، وقد نقشهما، فإنه يصاب ب

ومن رأى يديه خمضوبتني فقد . ومن خضب يده يف جيفة فإنه حيضر فتنة. واليد املخضوبة معيشة نكدة
ومن رأى بيده خضاباً وعليها خرق مشدودة فإنه يقهر يف املخاصمة . أشرف على هالك ما يف يده

واخلضاب يدل على . جل ما مل يتجاوز املألوفواخلضاب زينة وفرح للمرأة والر. ويعجز عن عدوه
إخفاء األعمال والطاعات، وستر الفقر عن عيون الناس، ورمبا دل على التصنع والرياء إذا خضب خبالف 

وخضاب اليدين والرجلني تزيني بيته وعبيده وأمواله مبا ال يليق به كلبس احلرير . خضاب املسلمني
وقد يكون . ولباس حسن وفرح ألنه من زينتهن يف األفراحوالذهب للولدان، وهو للنساء سرور، 

اخلضاب موضعه يف اليدين والرجلني كفعل النساء أصابه خوف شديد من ماله أو رفيقه بقدر ما يبلغ 
وخضاب الشعر بالسواد يدل على سوء احلال . ومن رأى أنه خيضب بغري حناء فيصيبه ما يكره. اخلضاب

  .ن أول من خضب بالسواد هو فرعونإ: وفساد األعمال، ألنه يقال

  الخضر عليه السالم

. تدل رؤيته يف املنام على الرخص بعد الغالء، واخلصب وكثرة النعم، واألمن مما هو فيه من شدة وكآبة

  .ومن رأى اخلضر عليه السالم فيطول عمره وحيج

  "عمر رضي اللّه عنه"الخطاب 

ومن رأى عمر رضي اللّه عنه وصافحه . عل، ناطقاً باحلقمن رآه يف املنام يكون طويل العمر، حممود الف
ومن رآه عابس الوجه غاضباً فإنه يطلب احلسبة ويأمر باملعروف وينهى . نال دنيا واسعة وفراسة وصيانة

من رأى أن . ومن رآه يف بلد فيها قحط أمطرت بكثرة، وإن كان ا جور عم العدل فيها. عن املنكر
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ومن رأى أنه تصور بصورته . ه بالدرة أو توعده بعقوبة فلريجع عما هو عليهعمر رضي اللّه عنه ضرب
ومن رآه مع النيب صلى . وإن رآه يف جيش فينال ورعاً وخشية ويكون صاحب أمانة. فرمبا مات شهيدا

وتدلّ رؤيته على أن احلق يف زمنه قائم واألمر باملعروف والنهي عن . اللّه عليه وسلم نال خرياً عظيماً
ورمبا دلت رؤيته على الصلح بعد العداوة واحملبة بعد البغض، والزهد يف الدنيا مع القدرة . ملنكر شائعا

  .وإن كان الرائي ملكاً فتح البالد وأقام الدين كما ينبغي. عليها

  الخطاف

    

الً فمن أخذ خطافاً أخذ ما. السنونو يف املنام مال، ورجل مبارك، أو امرأة مباركة، أو غالم قارىء
ومن رأى أنه . هو رجل مؤمن أديب ورع مؤنس: وقيل. ومن رأى أن بيته امتأل ا فاملال حالل. حراماً

وإن رأى اخلطاطيف . ومن رأى كأنه يأكل حلم اخلطاف فإنه يقع يف خصومة. أخذه فإنه يظلم امرأة
واخلطاف يف الرؤيا . نيواخلطاف والزرازير الصيفية تدل على أناس مغن. خترج من داره تفرق عنه أقرباؤه

يدل على موت وحزن كثري، وهو أيضاً دليل خري يف األعمال واحلركة والغناء، ويدل بشكل خاص على 
ومن رأى أنه صار خطافاً . اخلري يف األعراس ألنه دال على أن صاحب الرؤيا يتزوج بامرأة مدبرة للبيت

 رأى أنه أصاب خطافاً فإنه يأمن من ومن. دخلت اللصوص عليه، واخلطاف يدل على األمن والراحة
  .وموت اخلطاف تنبيه على عمل اخلري. وحشة، ويستريح إىل من يركن إليه

  الخطيب

تدل رؤيته يف املنام على الطهارة واخلشوع، والتوبة من الذنوب والبكاء، وعلو الشأن وطول العمر، 
كما يدل على األفراح و . هي عن املنكرويدل اخلطيب على األمر باملعروف والن. والصلة بأمراء املؤمنني
وكذلك رآه الرجل األعزب دل على سعيه يف . فإن رأته امرأة عازبة تزوجت. االجتماع يف املوسم

فإن قام يف املنام . وإن رأى أنه صار خطيباً وكان ممن تليق به املناصب توىل منصباً يليق به. اخلطبة لنفسه
تواله، فإن لبس البياض بدالً من السواد ارتفع قدره، ورزاد رزقه وإن بشورط اخلطابة كان معاناً على ما ي

ومن رأى . لبس األسود ومل خيطب أو كان يف املنام جالساً فإنه يسود أقرانه، أو ترتل به آفة يفتضح ا
أنه خيطب يف موسم احلج وليس بأهل للخطبه، وال يف أهل بيته من هو أهل هلا فإنه يرجع إىل مسيه أو 

ومن رأى أنه أحسن اخلطبة والصالة . ه من الناس، أو ينال بعض الباليا، أو ينتشر ذكره بالصالحنظري
ومن رأى . فإن مل يتمها مل تتم خالفته وعزل. وأمتها بالناس، وهم يستمعون خلطبته فإنه يصري والياً مطاعاً
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ا ختطب وتذكر املواعظ تنال وإن رأت امرأة أ. إنساناً ليس مبسلم وخيطب، فإنه يسلم أو ميوت عاجالً
وإن . قوة، وإن كان كالمها يف اخلطبة غري احلكمة واملوعظة فإا تفتضح وتشتهر مبا ينكر من فعل النساء
رأى الوايل أن خطبته انقطعت ومل يتمها زال سلطانه بذلك، وإن رأت امرأة أا ختطب فإا تتزوج 

  .ب اخلطيب فإن زوجها يطلقها وتأيت بولد الزناوإن خطبت يوم اجلمعة كما خيط. إنسانا صاحلاً

  الخفّ

ومن رأى أنه لبس خفني فإنه يسافر يف . يدل يف املنام على اخلادم، واملال، والوقاية من املكاره
ولبس اخلف الضيق يدل على هم وضيق ومطالبة بدين، ورمبا دل اخلف الضيق على القيد يف .البحر
ولبس اخلف مع الطيلسان يدل على زيادة يف اجلاه، .  اهلم والضيقفإن رأى أنه نزعه زال عنه. الرجل

رؤيا اخلف يف إقبال الشتاء يدل على خري، ويف إدباره، أو يف الصيف يدل على : وقيل. وسعة يف الرزق
واخلف اجلديد إن كان ضيقاً فهو دين يطالب . ومن رأى أن خفه سقط يف بئر أو احترق مات امرأته. هم

واخلف مال أعجمي من صامت أو سفر، فإن رأى خفاً ومل يلبسه فإنه ينال . اسعاً فإنه همبه، وإن كان و
فإن كان . ومن لبس خفاً بسيطاً فإنه يسافر سفراً بعيداً أو قريباً أو يتزوج ببكر. من أقوام عجم ماالً

فإن .  باعه ماتتفإن وقع اخلف يف بئر أو ضاع فإنه يطلقها، فإن. اخلف متخرقاً فإن املرأة تكون ثيباً
فإن . سرق اخلفان منه فقد ابتلي مني، فإن وثب على خفه ذئب أو ثعلب فهما فاسقان يتبعان امرأته

ومن . فإن لبس خفاً يف أسفله رقعة فإن يتزوج امرأة معها ولد. لبس خفاً منعالً فإنه يغنم من قبل امرأته
ة، فكل حادث حيدث يف اخلف حيدث يف واخلف يعرب باملاشي. ضاع له خف عتيق زال عنه هم الدين

اخلف : وقيل. وإن ذهب خفاه معاً ذهب ماله كله. ومن ذهب له خف واحد ذهب نصف ماله. ماشيته
العتيق دين وحبس، واخلف زوجة، فإن رأى أنه وجد خفاً دل على اشتغاله بدنياه عن آخرته، أو بنافلته 

املنام قوة وأسفار، ورمبا دل خف البعري يف استدارته وخف البعري يف . عن فريضته وبيسر العيش عن كثريه
  .انظر أيضاً احلذاء، وانظر الزربول وانظر النعل. على البدر أو أليم أو التمهيد لألمور والتوطئة احلسنة

  الخفاش

    

واخلفاش يدل على بطالة أو ذهاب اخلوف، وهو دليل خري للحباىل ألنه يلد . هو يف املنام رجل ناسك
انظر أيضاً اخلطاف، وانظر . اخلفاش يف املنام امرأة ساحرة، أو يدل على رجل ظامل حمروم: وقيل. والدة

  .الوطواط
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  الخفير

. تدل رؤيته يف املنام على األمن والسالمة، وعلى الصالة والصدقة اخلفية لإلنسان من الشيطان وحزبه

  .همورمبا دلّ على الكلب ألنه حيمي أهله وحيرسهم من املتطرقني إلي

  الخّل

والدردي منه مال ساقط . وسرور ملن أكله باخلبز. هو يف املنام مال مع ورع وبركة وحياة طويلة وقلة هلو
وإذا رأى إنسان أنه يشرب اخلل فإن ذلك يدل . واخلل وسكرجته جارية وخيمة. قليل املنفعة ذو وهن

  .اخلل للسجني دليل على اخلالصوشرب . على معاداة أهل بيته، وذلك للتقبض الذي يعرض منه يف الفم

ما كان من اخلل أصليا فهو دال على الرزق والربكة، وما خلّل فإنه دال على بذل اجلهد يف السبب : وقيل
ورمبا دلّ اخلل على اخللل يف الزوجة أو الولد أو العمل، ورمبا دلّ على األمن من . والكد والسعي الشاق

ورمبا دلّ اخلَل على اِخلل وهو . لّ على العبادة وحتمل مشاقهاورمبا د. اخلوف، ودفع األذى واألعداء
  .الصديق

  الخالف

تدل شجرته يف املنام على رجل حيبه أهله، بال منفعة منه إليهم، وخيالف من عاشره، ويتقرب إىل من 
  .عاداه

  الخالل

. رة و التوبة واالستغفارواخلالل الذي يخلل به السن دليل على الرزق والطها. هو يف املنام مبرتلة املكنسة

  .وتدل رؤيته يف املنام على األجري أو الولد أو الغالم النافع

  الخالّلي

وتدل رؤيته يف املنام على رجل يأكل مال أهل بيته وينقص من ماهلم، . وهو الذي يصنع اخلالل أو يبيعه
واخلاليل يدل على الشفاء من . هلموإن اخلالل مبرتلة املكنسة واألسنان أهل بيته، وتنقية األسنان تنقية أموا

  .ورمبا دلّ على املخالل أي املصادق، أو املخلف لوعده. األمراض، وعلى االقتداء بالسنة

  الخلخال
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ومن رأى أن عليه خالالً من ذهب فإنه ميرض، أو يصيبه خطأ يف دينه، وإن كان . هو يف املنام ابن
ت بال زوج تزوجت بزوج كرمي سخي، ترى منه اخللخال على املرأة فهي آمنة من اخلوف، وإن كان

خلخال : ويقال. ومن رأى أن عليه خلخاالً من ذهب أو فضة أصابه هم أو حزن أو حبس أو قيد. خرياً
وما رأت . وال يصلح للرجل يف املنام شيء من احللي إال القالدة والعقد واخلامت والقرط. الرجلني قيودمها

ساد فإن تأويل ذلك يف زوجها، وإن مل يكن هلا زوج فهو زينتها يف املرأة يف خلخاهلا من صالح أو ف
  .واخللخال يف املنام رفعة وسعة وعز ومجال. الناس على قدر مجال اخللخال وهيئته

  الخلد

وإن رؤي مع امليت فهو النار، . تدل رؤيته يف املنام على العمى والتبدد واحلرية واالختفاء وضيق املسلك
واخللد .  أو رمبا كان يف اجلنة وسكن جنة اخللد"قوا عذاب اخللد مبا كنتم تعملونوذو": لقوله تعاىل

  .ورمبا دلّت رؤياه على الثبات يف األماكن. إنه ذو مكر من الفساق: رجك ضرير فقري، وقيل

  الخلعة

م وأنتم هن لباس لك": خلع الرجل امرأته من عصمته يف املنام فراق مبوت أو عزل أو سفر، قال اللّه تعاىل
ورمبا دلّ على . ورمبا دلّ اخللع يف املنام على البيع بشرط الرد. فهي ختلع لباسها من لباسه. "لباس هلن

واخللعة يف املنام تدل على والية للمعزول وعزل للمويل، ورمبا كانت اخللعة جارية . الردة عن اإلسالم
  .حبسب نفاسة اخللعة

  الخليج

  . ورمبا دلّ اخلليج على الطريق األوسط أو الرجل املتوسط احلال.يدل اخلليج على البحر املتوسط

  الخليفة

    

فإن رأى إنسان اخلليفة يف املنام، . هو اسم ملن خيتلف الناس إليه لعلمه أو صناعته أو ملن يستخلفه اإلمام
فما . بيهأو رأى نفسه كذلك، دلّ على حسن حاله وحسن عاقبة أمره، واخلليفة قائم بأمر دينه ولشريعة ن

وتدل رؤية اخلليفة على كشف األسواء وعلو . رؤي فيه من زيادة أو نقص عاد ذلك على ما هو قائم به
ومن ترأس على الناس يف املنام ممن . الدرجات، وإن كان الرائي موعوداً بوعد ينجز له، وينال ما يرجوه
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ومن مات يف املنام من . إىل الظلمليس بأهل، دلّ على فساد حال الرعية، وخروجهم عن احلق، وميلهم 
وتدل رؤية اخلليفة على الكالم يف عرض الرائي . والة األمور اجلبارين دلّ على الراحة واألمن ألهل بلده

ويدل . من غري اختيار على احلاكم واإلمام والوايل والعامل، وعلى كل من له علو قدر على غريه من نسبته
ى السنة وقيامها، وعلى الدين والورع واالعتزال على الناس، وعلى ورمبا دلّت رؤيته عل. على الوالد

االعتكاف، وعلى الصدق يف القول والتطوع، وعمارة الباطن بالذكر والتوبة، واإلقالع عن الذنوب، 
فإن . فإن مات اخلليفة يف املنام دلّ على النقص. وعلى إسالم الكافر، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

ئي خليفة يف املنام وكان أهالً للملك ملك، أو احلكم حكم، أو اإلمامة أو الوالية حصل له من صار الرا
ذلك ما يليق به، وإال سجن أو مرض أو سافر سفراً بعيداً، أو ختلف عن القيام حبق نفسه أو حبق اللّه 

ن أهالً للوالية، وإال فإنه ومن رأى أن اللّه عز وجل جعله خليفة يف األرض فإنه ينال خالفة إن كا. تعاىل
فإن رأى أنه صار خليفة أو إماماً فإنه . يقع يف فتنة يهلك فيها سفاك الدماء، وينجو أهل العلم والتقوى

فإن رأى أنه أصبح خليفة فال خري فيه إال أن يكون أهالً لذلك، وإال فيصيبه ذل، . ينال عزاً وشرفا
فإن رأى أنه قتل اخلليفة فإنه يطلب أمرا . يشمت به أعداؤهويتفرق أمره حىت يعلوه من كان من خدِمه و

  .عظيماً ويظفر به

  الخلّية

ورمبا دلّت على احلصن، وحنلها أهله، . خلية النحل يف املنام زوجة ملالكها، وحنلها نسلها، ومشهدها ماهلا
  .ورمبا دلّت على التخلي عن اهلموم واألحزان. وشهدها ماله

  الخّمار

ورمبا دلّت رؤيته على بائع األجناس . ملنام على، طلب العيش وصفائه، والربء من األسقامتدل رؤيته يف ا
والنباذ الذي يصنع النبيذ رجل يهيج الناس . واخلمار رجل صاحب مال وكسب حرام. كاخلرتير والقرد

  .على الباطل حىت يتخذ لنفسه نفعاً

  الِخمار

وإن رأت امرأة أن على رأسها رداًء مطرياً، أو عليها . وزينتهاوهو للمرأة سترها . هو يف املنام زوج املرأة
فإن كان اخلمار أسود بالياً فإن . ثوباً مطرياً، فإن أعداءها يريدون تطيريها بباطل وغرور من ِقبل الزوج

واحلادث باخلمار مصيبة املرأة يف زوجها، فإن مل يكن هلا زوج فهو مضرة يف ماهلا أو . زوجها فقري سفيه
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فإن رأت امرأة أا . فإن رأى رجل أنه لبس مقنعة فإنه يصيب أمة خادمة. صيبة يف قيم هلا من أخ أو عمم
وإن رأت أن مخارها ذهب . وضعت مخارها عن رأسها يف حمفل الناس ابتليت بأمر يذِهب عنها احلياء

  .واخلمار دين اإلنسان. فارقها زوجها، فإن عاد إليها عاد زوجها

  الخمر

    

ومن رأى أنه . فمن رأى أنه يشرب اخلمر فإنه يصيب إمثاً كبريا ورزقَاَ واسعاً.  يف املنام مال حرامهو
فإن كان له منازع فإنه . بل ماالً حالالً: يشرا وليس له منازِع يف كأسها أصاب ماالً حراماً، وقيل

يف دنياه، فإن دخله وقع يف فإن رأى أنه أصاب را من مخر فيصيب فتنة . ينازعه يف الكالم واخلصومة
وشرب اخلمر . ورؤية اخلمر ملن يريد الشركة أو التزوج موافقة بسبب امتزاجها. فتنة بقدر ما نال منه

مال يف : وقيل. وشرب اخلمرة املمزوجة باملاء تدل على مال، بعضه حالل وبعضه حرام. للوايل عزل
ومن رأى أنه دعي إىل . ري على يديه أمور عظامومن رأى أنه يعصر مخراً فإنه خيدم السلطان وجت. شركة

واخلمر يف املنام يدل على الفتنة . جملس مخر فيه فاكهة كثرية فإنه يدعى إىل اجلهاد واالستشهاد فيه
ورمبا دلّ شرب اخلمر على الشفاء من الداء، ورمبا دلّ على زوال العقل . والشرور، والعداء، والبغضاء

وإن كان الرائي خماصماً فهو خصمه بالباطل ملا جيري على لسانه من . سهجبنون أو هم بغيبة عن ح
وإن كان عاطال عن العمل خدم غريه، أو كان فقرياً استغىن، أو أعزب تزوج، أو مريضاً شفي من . اجلرأة
وإن كان الشارب بني قوم يف جملس ر وهلو دلّ على ردم، ونكثهم العهد لويل أمرهم أو . مرضه
وإن كان شارب اخلمر عاملاً ازداد علمه ملا يعرض لإلنسان من الفكر حني . تهم ونقض أميامحمارب

فإن كان اخلمر من العنب رمبا أكل الرائي عنباً يف غري أوانه، أو وقع : واعترب ما شرب من اخلمر. الشرب
عاً، أو توىل وإن كان اخلمر مبتا. يف عيب ألن لفظة عيب تصحيف للفظة عنب،، ورمبا رزق حالالً

واخلمر يدل على الكذب واهلذر يف الكالم وإفشاء السر . عصره فرمبا وقع يف حمذور يوجب اللعنة عليه
فاخلمر إمث، ورمبا دلّ على امرأة زانية وهي العقار، ورمبا دلّ شربه يف املنام : واعترب ما مسيت به. والزنا

ورمبا دلّ شرا يف املنام على الدين والسلف . فعلى عقوق الوالدين، أو بيع شيء من العقار وهي السال
. ورمبا دلّ شرا على رواح املال أو الولد، ورمبا وجد شارا راحة وإن كان يف تعب وعناء. وهي الروح

وشرب اخلمر يدل على غباوة . وهي العجوز، فرمبا سكر الرائي من امرأة عجوز، أو تزوج امرأة كذلك
ت أنه يشرب اخلمر فإنه منعم يف اآلخرة، ألن اخلمر من شراب أهل اجلنة، وإذا رؤي مي. شاربه وجهله
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واخلمر يدل على خري ملن أراد . إال أن يكون قد مات وهو مصر عليها، أو كان يف حياته ممن يستحلها
  .الزواج المتزاج املاء به واختالطه

  الخمول

ورمبا دلّ ذلك على نفاد . ء عن القصد احلسنإذا رأى اإلنسان نفسه يف املنام خامالً دلّ ذلك على االنثنا
  .الرزق، وانتهاء األجل

  الخناق

فإن مات فإنه يقهر ويفتقر، فإن . من رأى يف املنام أنه خينق وكان به علة فهو معاقَب مبا كسب من ظلم
قاً فإنَّ وإذا رأى اإلنسان أنه خينق نفسه معل. حيي بعد أن مات فإنه يفتقر ويعوضه اللّه تعاىل ويستغين

  .ذلك يدل على حزن وغم ورمبا دلّ اخلنق على املطالبة بدين

  الخناق

  .إذا أخذ داء احلناق يف احللق دلّ على تعطيل بيت راحة اإلنسان أو حانوته

  الخنثى

  .فإن كان متزوجا فارق زوجته أو والد ته. تدل رؤيته يف املنام على ذي الوجهني

  الخنجر

  .انظر أيضاً املزراق. جراً نال ماالً وغىنمن رأى يف منامه أن بيده خن

  الخندق

فإن دلّ اخلندق على امللك كان اجلند . يدل يف املنام على ما يتحصن به امللك أو البلد من حراس وجند
وإن دلّ على . وإن ش دلّ على العلم كان اخلندق دليالً على العلماء القائمني به احلافظني له. رجاله وماله

فإن رأى يف املنام حصناً أو مدينة . وإن دلّ على الولد كان اخلندق أباه أو أمه. ق وليهازوجة كان اخلند
بغري خندق كان دليالً على احنالل األمور، كمنع الزكاة وإضاعة املال، وضياع العلم، أو هجوم العدو، أو 

  .األمر باملنكر والنهي عن املعروف
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  الخنزير

    

فإن رأى اإلنسان أنه ركب . ع عند النوائب، يقول وال يفي مبا يقولهو يف املنام عدو ملعون قوي، جزو
فإن أكل حلمه مطبوخاً . فإن رأى أنه يأكل من حلمه أكل حراماً وهو يعلم. خرتيراً فقد أصابه مال كثري

ومن رأى أنه ميشي كما ميشي اخلرتير أصاب . نال يف جتارته ماالً من غري حله، وكذلك إن كان مشوياً
ويدل يف أهل القرى على . واخلرتير الربي يدل على مطر وبرد شديد فيمن كان مسافراً.  عاجالًقرة عني

ويدل فيمن يغرس غروسا على أا ال تكون على ما ينبغي، وإن من أراد أن يتزوج . ضيق وشدة تناهلم
راشه خرتيرة فتدلّ ومن رأى أن يف ف. وحلم اخلرتير يف املنام جيد جلميع الناس. امرأة لن تكون موافقة له

ومن . واخلرتير األهلي خصب ملن رآه وتقضى حاجته. وأوالد اخلنازير مهوم ملن عاينها. على امرأة يهودية
ومن عزم على خصام زوجته ورأى يف منامه . رأى اخلرتير يف املنام ويل على قوم من اليهود والنصارى

وتدل رؤية اخلرتير . برجل من اليهود أو من النصارىورمبا يعرب اخلرتير . خرتيراً أو خرتيرة فإنه يطلقها
وتدل إناثه على كثرة الغسل، فإن حصل له من ضرر يف املنام . على الشر والنكد والبطر وعلى املال احلرام

ومن ملك خنازير . ومن رأى اللّه أصاب خرتيراً متكن من رجل شديد الشوكة. رمبا ينكد من نصراين
واخلرتير رجل .  رأى أنه صار خرتيرا نال ماالً وخصباً مع ذلة ووهن يف الدينومن. ملك أمواالً جمموعة

ومن رأى أنه . ومن ركب خرتيراً أصاب سلطاناً وظفر بعدوه. ضخم مؤثر فاسد الدين خبيث املكسب
ومن رأى أنه يأكل حلم خرتير فإنه يصيب ماالً حراماً حمضاً أو . يقاتل خرتيرا فإنه يظفر بعدو ظامل

ومن . ومن رأى خنازير صغاراً دخلت عليه يف داره أو بيته أتته خدمة السلطان فليحذر.  معصيةيرتكب
  .رأى أنه طرد اخلنازير من داره فإنه يترك عمل السلطان

  الخنفساء

واخلنفساء الذكر يدل على خادم األشرار، أما األنثى فتدل على موت . هي يف املنام إنسان بغيض قذر
ومن رأى . ومن رأى أنه أصاب خنفساء فإنه يصيب امرأة. اء امرأة جلوجة ال خري فيهاواخلنفس. اخلنفساء

  .أن اخلنفساء عادت عقرباً فإنه عدو، ويظن به غري ما هو عليه من العداوة

  الخوخ

وإن كان حامضاً فهو خوف ملن . إذا كان اخلوخ حلواً يف املنام فمن أكله نال من الشهوات ما يتمىن
اخلوخ رجل غين خطر شجاع ثابت عند احملنة، جيمع ماالً كثرياً يف حداثته، وميوت يف وشجرة . أكله
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. ومن رأى أنه التقط من شجرة خوخاً فإنه ينال من رجل ماالً. واخلوخ يف غري أوانه مرض شديد. شبابه

وأما . خديعةواخلوخ ومجيع أشباهه ما عدا التوت إذا رأى اإلنسان شيئاً منها يف وقته دلّ ذلك على لذة و
واخلوخ يف املنام يبشر برجوع ما فات من خري، وحيذّر من . يف غري وقتها فإا تدل على تعب وباطل

  .عودة شر مضى، وهو أخ وصاحب مجيل جليل

  الخوذة

واخلوذة البيضة وهي دالة على تفريع الرأس، أو . تدل يف املنام على األمن من العدو، وعلى املال والزوجة
والبيضة إذا . ومن رأى على رأسه مغفر فإنه يأمن نقصان ماله. وف، أو من أوجاع الرأساألمن من اخل

ومن رأى على . كانت ذات قيمة دلّت على امرأة غنية مجيلة، وإن يكن هلا قيمة فتدل على امرأة قبيحة
 الُملك واخلوذة تدل على رجل زعيم يدفع املكارة عمن لبسها، وهي من. رأسه بيضة بلغ وسيلة عظيمة

  .والية، وهي لألعزب زوجة، وعز وهيبة لألعداء

  الخوف

. من رأى نفسه خائفاً فإنه ينال رئاسة: وقيل. وقد يدل على التوبة، فكل خائف تائب. هو يف املنام أمن

ال ختف، فإنك ال : ومن رأى يف منامه أنه خائف، وقائل يقول له. ومن رأى أنه ينتظر اخلوف فإنه يقاتل
  .انظر أيضاً الفزع. ، وال تقدر أن تعيش، فإنه يصري أعمىمتوت

  الخولي

  .تدل رؤيته يف املنام على العلم وذكر اللّه تعاىل، ورمبا دلّ على خادم الزوايا والربط واجلوامع

  الخيار

. وهو يف أوانه رزق ويف غري أوانه مرض. هو يف املنام هم وحزن، فمن أكله فإنه يسعى يف أمر يثقل عليه

واخليار . ومن رأى أنه يأكله وكانت امرأته حامالً ولدت له جارية. فإن رآه إنسان ثابتاً فإنه ولد حزين
  .انظر أيضاً العجور، وانظر القثاء. واخليار خري وخرية ملن يقدم عليه. إذا قُطع باحلديد فإنه جيد للمرض

  الخياط
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كما . ناس، ورمبا دلّت رؤيته على الكاتب وعاقد الزجياتتدل رؤيته يف املنام على األلفة، واالتفاق بني ال
واخلياط إن خاط لنفسه فإنه يصِلح دنيا لنفسه . تدل رؤيته على املستدرك ملا فرط منه، أو النادم على فعله

وإن . وإن رأى كأنه خييط وال حيسن اخلياطة، فإنه يريد أن جيمع متفرقاً وال يستطيع. يف صالح الدين
  .خييط ثوباً المرأة فتصيبه حمنةرأى كأنه 

  الخيانة

  .واخليانة تدل على الزنا. إذا ظهرت اخليانة يف املنام من أصحاب األموال دلّ ذلك على فقرهم

  الخيط

واخليوط املعقدة سحر، . هو يف املنام بينة، فمن رأى أنه أخذ خيطا فانه رجل حمتاج إىل بينة تقوم له
  .اخليط األسود دال على الليلواخليط األبيض دال على الفجر، و

  الخيل

فمن رأى . من أمسائها اجلياد وواحدها اجلواد، والفرس واحلصان واملهر، ومنها الكديش والربذون واحلجر
فإن رأى أنه راكب على فرس، . عنده يف املنام خيالً، فإنه يدل على اتساع رزقه، وانتصاره على أعدائه

زاً وجاهاً وماالً، وربما صادق رجالً جواداً، ورمبا سافر وإن السفر وكان ممن يليق به ركوب اخليل نال ع
وإن كان حصاناً حتصن من عدوه، وإن كان مهراً رِزق ولداً مجيالً، وإن كان برذوناً . مشتق من الفرس

عاش غري مستغٍن وال فقري، وإن كان حجرا تزوج إن كان أعزب زوجة ذات مال ونسل، واألصيل 
واألشهب عز ونصر على . ورمبا دلّت الفرس على الدار املليحة البناء. إىل غري األصيلشريف بالنسبة 

األعداء ألنه من خيل املالئكة، واألدهم هم، واألشقر احملجل علم وورع ودين، ومن ركب كميتا رمبا 
ن مركوبا ومن ركب مركوباً لغريه بلغ مرتلته أو عمل سنته، خاصة إن كا. شرب اخلمر ألنه من أمسائها

واحلجر زوجة، فإن نزل عنها، وهو ال يضمر ركوا، وخلع جلامها، وأطلقها . مشهورا ويليق براكبه
طلّق زوجته، وإن أضمر العودة إليها، وإمنا نزل ألمر خطر له، فإن كانت بسرجها عند ذلك فلعل امرأته 

و تسرى على قدر املركوب تكون حائضاً، فأمسك عنها، وإن كان نزوله لركوب غريها تزوج عليها، أ
وإن ولّى حني نزوله منافرا عنها، ماشياَ، أو بال يف حال نزوله على األرض دماً، فانه مشتغل عنها . الثاين
  .وتدلّ احلجر على العقدة من املال والغالت، واحلجر الدمهاء امرأة متدينة غنية يف صيت وذكر. بالزنا
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والشهباء ذات دين، ومن رأى أنه . والشقراء ذات فرح ونشاط. لوالبلقاء امرأة مشهورة باجلمال واملا
ركبها بغري سرج وال جلام تزوج امرأة بغري عصمة واألشهب من الرباذين واألفرس سلطان فمن رأى أنه 

واألشقر حرب ومن رأى خيال مسرجة . ركب فرسا أشهب تزوج امرأة متدنية واألدهم من الدواب عز
عن ملأمت أو عرس ومن رأى أنه ملك عددا من اخليل أو رعاها فإنه يلي والية بال ركاب فهن نساء جيتم

والفرس يف املنام رجل أو ولد فارس أو . على قوم ومن رأى اخليل يف منامه فإنه يصري مقبوال عند إخوانه
الك والفرس شريك، فمن رأى أن له فرساً مات يف داره فهو ه. تاجر أو عامل له فراسة يف عمله وجتارته

فإن رأى أنه راكب فرساً أغر حمجالً ويسري عليه رويدا يف ثياب تصلح للركوب فإنه يصيب شرفا . الرجل
وعزا أو سلطاناً ومروءة يف الناس، وال يصل إليه األعداء بسوء، فإن كان تاجراً فإنه صاحب أمانة ويكون 

فإن كان كميتاً فإنه . سلطان وسؤددفإن كان أدهم فهو أعظم قدراً وشرفاً ألنه مال و. يف عيشة مطمئنة
  .أكثر يف اللهو والطرب، وأشد للقتال وسفك الدماء

    

وإن كان أشقر فهو مرض مع شرف، ألنه خيل املالئكة شقراء، وكان ابن سريين رمحه اللّه يكره األشقر 
هو هوى هو حرب، فإن كان أبلق فهو شهوة مع دولة يتمناها، فإن ركبه وتعرق ف: يف النوم، ويقول

والفارس لَمن كانت امرأته . غالب يتبعه، ويذهب فيه ماله ومعصية يرتكبها، والعرق تعب يف معصية
ومن رأى أنه نزل عن الفرس . حبلى فيلد له ولد ذكر، والفارس لَمن رآه من بعيد بشارة وعز وخري

والفرس األنثى . خذالنوكان والياً عمل عمال يندم عليه، فإن نزل وتركه واشتغل بعمل فهو عز له مع 
وبياض ناصية الفرس وذنبه . واحلرون متهاون بطر بطيء يف األمور. واجلموح رجل جمنون. امرأة شريفة

وكثرة شعر . وبالدة الفرس وقلة حركتها للسلطان، وقلة ذات يده، وظفر عدوه به. أشراف السلطنة
. ت وال يترك نسالً وينقطع يف ذكرهفإن رأى أن ذنب فرسه مقطوع فإنه ميو. ذنب الفرس كثرة أوالده

وإن نازعه فرسه وكان سلطاناً خرج . فإن رأى أن ذنبه قطع من أساسه فإن أوالده وأتباعه ميوتون قبله
ووثوب الفرس رجحان يف . عليه قائد شريف أو غالم كرمي، وإن كان تاجراً فهو خروج شريكه عليه

وال ضري . ه يقود فرسا فإنه يطلب خدمة رجل شريففإن رأى أن. وقفزه إدراك للحوائج بسرعة. األمر
ومن رأى أنه ركب فرساً ذا . الفرس شهرة وسلطان مشهور: وقيل. يف ركوب فرس يف غري موضعه

جناحني يطري ما نال خالفة إن كان من أهل بيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم، وإال فإنه ينال ملكاً 
ومن رأى كأنه ركب .  يبتلَى بغالم، أو يشغف بامرأة تنقاد له وتطيعهوإن مل حيتمل ذلك فإنه. عظيماً

وإن أكل من حلم الفرس وكان من أصحاب السلطان ظفر . فرساً أشهب فإن مل يكن له امرأة تزوج
من رأى أنه ركب فرساً فإنه يغصب ماالً إن كان جنديا أو : وقيل. بعدوه، وإن كان تاجراً حلقته منفعة
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فإن رأى فرسا عضه فإنه يصري قائداً . ومن رأى أنه ركب أدهم سافر سفراً ينقص ماله فيه. يفاًرجالً شر
ومن رأى كأن الفرسان يطريون يف . وإن رأى أنه قتل فرسا، فإنه ينال نعمة وماالً، وقوة وعزا. للجيش

ئي حيوان هوائي، والفرس املا. اهلواء يوشك أن تقع حروب بنب امللوك، وفتنة وخصومة يف تلك البلدة
وليس ميكن أن يكون شيء منه موجوداً يف اليقظة أعين الفرس املائي، فتدلّ رؤيته يف النوم على رجاء 

ومن رأى أنه ركب فرساً . وأكل حلم الفرس إصابة اسم حسن صاحل يف الناس. كاذب وعمل ال يتم
ومن . ية، أو امرأة حرة شريفةوالفرس احلصان سلطان وعز والرمكة جار. قوائمها من حديد فإنه ميوت

ومن رأى أنه على فرس، والفرس عريان . رأى أنه يعرض خيالَ فإنه يشتغل بطلب الدنيا وترجى له التوبة
  .دون سرج وجلام فإنه يرتكب معصية عظيمة

ومن رأى أنه نزل عن فرسه وركب فرسا غريه، فإنه يتحول من حال إىل حال، وما بني احلالتني كقدر ما 
ومن رأى أنه على فرس . ومن رأى أنه نزل عن فرسه فإنه يزول عن عمله ويتواله غريه. بني الفرسني

ومن رأى أنه على فرس، ومعه رمح، وهو حيمل على الناس . وهو يعجبه فإنه يقاتل يف سبيل اللّه تعاىل
صلون إليه يف سلطانه فهو رجل يسأل الناس ويلح عليهم يف الطلب، فإن كان معه سالح فإن أعداءه ال ي

ومن رأى . ومن رأى أن فرسه غرق، أو ذحبه له غريه، أو ذهب السبل به، فإن املريض سيموت. مبكروه
ومن رأى أنه على فرس ميت فيصيبه هم وحزن . أن فرسه أعور ضعيف البصر فإنه التباس أمره يف معيشته

  .مث يتخلص منه

    

ومن رأى أنه ذبح فرسه وال يريد أكل حلمه فإنه . مله باختيارهومن رأى أنه باع فرسه فإنه خروج من ع
ومن رأى أن فرسا جمهوالً يدخل أرضاً أو داراً ال يعرف له صاحباً . يفسد على نفسه معيشته من سلطان

ومن رأى أن الفرس اهول . فإنه يدخل ذلك املوضع رجل شريف، له خطر يف الناس بقدر خطر الفرس
ومن رأى أن فرساناَ يتراكضون يف الدور، . فإنه خيرِج عن رجل كبري مبوت أو سفرخيرج من موضعه 

ومن رأى أنه رديف رجل . ويدخلون كذلك أرضاً أو حملة، فإا أمطار وسيول تصيب ذلك املوضع
معروف، فإنه يتوصل بذلك الرجل إىل ما يطلب من أمر دين أو دنيا، أو يكون لذلك الرجل تابعاً أو 

ومن رأى أن خيال وطئته أو . وإن كان رجالً جمهوالً فهو عدو على كل حال. أو خلفاً بعدهشريكا 
ومن ركب . مشت عليه فإنه يعزل عن سلطانه أو عمله أو يناله مكروه وذلة، ويلدغه الناس بألسنتهم

ب منها رمكة، أو ملكها، أو اشتراها، وكان أعزب تزوج امرأة شريفة مباركة، فإن كان هلا مهر أصا
وإن كان الرجل متزوجا، أو ممن ال ينتظر الزواج، فإنه يصيب قرية أو ضيعة، مما يعود عليه نفعه يف . ولداً

ومن رأى أن . ومن رأى أن رمكته ماتت، أو سرقت أو ضاعت، فإن ذلك احلدث يكون بامرأته. معيشته
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  .رمكته نتوج فإنه إدرار معيشته، وزيادة ماله

ومن رأى شعر فرسه .  الرمكة فإن السلطان يقربه من نفسه، وينال منه خرياًومن رأى أنه يشرب لنب
والدابة بال ِمقود . والفرس اخلصي يدل على خادم. كثرياً زاد ماله وأوالده، وإن كان سلطاناً كثر جيشه

عف وقد يدل ض. وخيل الربيد اجل قريب ملن ركبها يف املنام. امرأة زانية، ألا كيفما أرادت مشت
  .الفرس على ضعف اجلاه

  الخيمة

ومن رأى أن خيمة ضربت . وكثرة اخليام غيوم. تدل يف املنام على السفر أو القرب أو الزوجة أو الدار
عليه، فإن كان سلطاناً أصاب زيادة يف سلطان، وإن كان جندياً توىل والية، وإن كان تاجراً سافر ونال 

بإزاء خيمته خيمة بيضاء، فإنه رجل يأمر باملعروف، وينهى عن فإن رأى . خرياً وشرفاً وجارية حسناء
واخليمة يف . ومن رأى القمر يف خيمته فإنه يعشق جاريه من دار السلطان. املنكر، ويتوب من ذنب عظيم

واخلباء . املنام ملك لَمن دخلها أو ضربت ألجله، وإن كان غري كفء للملك نال عزاً من قبل السلطان
ومن خرج من خيمة . واخليام البيضاء هي قبور الشهداء، وكذلك اخلضر من اخليام. خليمةوالقبة دون ا

ومن رأى خيامه طُِويت فذلك نفاد عمره ونفاد . خروج مفارقة فإنه خيرج من سلطانه، ويعزل عن أعوانه
  .انظر أيضاً الفسطاط. والقبة امرأة. سلطانه

  الخيمي

  .ورمبا دلّت رؤيته على املقابر، أو على زواج العازب. األسفارتدل رؤيته يف املنام على احلركات و

  باب الدال

  دابة األذن

  .تدل يف املنام على رجل عدو للرؤساء

  دابة األرض

ورمبا دلّ ظهورها يف العامل على األمر . إذا خرجت يف املنام دلّت على أن الرائي يتجسس األخبار للملوك
  .ملوحدين وهالك املنافقنيباملعروف والنهي عن املنكر، ونصر ا

  الدار
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هي يف املنام دنيا الرجل، فمن رأى أن له داراً جديدة مطينة كاملة املرافق، فإنه إن كان فقرياً استغىن، وإن 
كان مهموما فرج عنه، وإن كان عامالً نال دولة بقدر حسن الدار، وإن كان يف معصية تاب، وإن سعة 

وضيقها خبله، وجدا جتديد عمله، وتطيينها دينه، وأحكامها تدبريه، . هالدار سعة دنياه، وعلمه وسخاؤ
فإن دخل داراً جمهولة ورأى فيها أمواتا فإا الدار . والدار من حديد عمر طويل لصاحبها. وبيوا نساؤه

ه اآلخرة، فإن رأى أنه دخلها، ومل يقدر على اخلروج فإنه ميوت، فإن كانت الدار مطينة فذلك حسن حال
فإن دخلها وخرج منها فهو إشرافه . فإن كانت من جص وآجر دلّ ذلك على سوء حالة فيها. يف اآلخرة

فإن خرج . والدار إذا انفردت ورأى فيها األموات فإنه ميوت مجيع من فيها. باملرض على املوت مث ينجو
وإن كان فاسقاً فإنه خيونه . فإن رأى أن رجالً دخل داره فإنه يدخل يف سره. من داره غاضباً فإنه حيبس

فمن رأى أن داره ادمت، فإن . والدار بالنسبة لإلمام العادل ثغر من ثغور املسلمني. يف امرأته أو معيشته
وبناء الدار يف موضع جمهول أو معروف . كانت دار اإلمام العادل فتلك ثلمة يف بعض ثغور املسلمني

يد فإا دنيا بعيدة يناهلا، فإن دخلها وهي مبنية من طني، ومل ومن رأى داراً من بع. امرأة إن كان عازباً
فإن كانت من جص فهي دنيا حرام، وخروجه من هذه . تكن منفردة عن الدور فإا دنيا يصيبها حالالً

فإن رأى أنه دخل داراً حديثة وكان غنياً فيزداد غىن، وإن كان . األبنية فهو خروجه من دنياه أو مما ميلك
ومن رأى أنه يف دار عتيقة له، فادمت عليه . استغىن إذا كان صاحبها أو ساكنها متمكناً من الدارفقرياً 

ومن باع داره طلق . من بىن داراً مات بعض أقاربه أو أحد أوالده: وقيل. فإنه يرث مرياثاً من ذي قرابة
حة البناء دلّت على األعمال فإن رأى لنفسه داراً حسنة كانت عمله الصاحل، وإن كانت ضيقة قبي. زوجته
وتدل دار الرجل على . ورمبا دلّت الدار على املداراة، ورمبا دلّت على التقلب مع دوران الدهر. السيئة

وربما دلّت على ماله . جسمه ونفسه وذاته ألا تعرف به ويعرف ا، وهي جمده وذكوه وستره أهله
ه فيه، فإذا كانت جسمه كان باا وجهه، وإذا كانت زوجته ورمبا دلّت على ثوبه لدخول. الذي به قوامه

. إن كنس الدار زوال الغم: وقيل. ومن رأى أنه يكنس داره أصابه غم أو مال فجأة. كان باا فرجه

ومن بىن داراً أو . ومن رأى أنه يهدم داراً جديدة أصابه هم وشر. إن هدم الدار موت صاحبها: وقيل
ومن رأى أن فناء داره أو سطحها قد أتسع فوق قدرها املعروف فإن ذلك .  كثرياابتاعها أصاب خرياً

وإن رأى املريض أنه خرج من داره وهو صامت ال يتكلّم دلّ ذلك على . سعة يف دنياه وحظ يف عيشه
  .موته

  دارة الشمس والقمر
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لسخط وحلوك املشاكل ورمبا تدل على البالء وا. تدل على حلول والة األمور يف بلد، واجتماعهم فيه
  .بأشراف الناس

  دانيال عليه السالم

ومن رأى كأنه قد محل دانيال عليه السالم على . من رآه يف املنام ينال علماً، ويناله األذى من ملك جبار
  .عاتقه، فوضعه على جدار، أو كلّمه، أو بشره ببشارة، أو ألعقه بيده عسالً صار إماماً من أئمة التعبري

  ه السالمداود علي

    

من رآه يف املنام أصاب قوة وسلطانا، ووقع يف خطأ مث ندم وزهد وابتلي بسلطان ظامل مث جناه اللّه تعاىل 
من رأى داود عليه السالم فإنه يكون يف تلك : وقيل. منه، وظفر به، ونصره عليه، ورزقه امللك والشرف

 كان رئيس تلك البلدة ظاملاً بدلّه اللّه البلدة ملك عادل، أو رئيس فاضل، أو قاض حكيم منصف، وإن
ورواية داود عليه . تعاىل رئيسا عدالً، وإن كان قاضيا جائرا بدله اللّه تعاىل مكانه قاضيا عدالً يف حكمه

السالم تدل على اخلالفة، ورمبا دلّت رؤيته على االمتحان بالنساء، أو على التالوة والتسبيح والطرب 
تدل رؤيته على اإلقالع عن الذنوب والتوبة، والرجوع إىل اللّه تعاىل، وقبول توبته، والتلحني يف القراءة، و

ورمبا دلّت رؤيته على السالح وما يعمل من احلديد، وإن كان الرائي يصنع ذلك استفاد منه نعمة طائلة، 
داود عليه ومن رأى أنه حتول إىل صورة . وتدل رؤيته على حسن العاقبة. ورمبا هانت عليه املصائب

السالم أو لبس ثوبا من ثيابه فإن كان ممن يليق به القضاء واحلكومة نال ذلك، وإن مل يكن يليق به ذلك، 
فإن كانت معيشته وصناعته من احلديد أو باحلديد أفاد ماالً وإن مل يكن له شيء من ذلك، فإن كان 

، إن كان ظاملاً جائراً، أو رآه يتوعده أو رجالً صاحلاً بشر بازدياد اخلري وكثرة البكاء واخلشوع واحلزن
  .رآه عابس الوجه فليتق اللّه تعاىل وليصلح شأنه

  الداية

والداية تسمى القابلة وتدل على قول . تدل رؤيتها يف املنام على ظهور أشياء خفية وعلى موت املريض
على إخراج السجني وتفريج ورمبا دلّت رؤيتها على اإلقبال على األهوال، أو . النصح ألنه من أمسائها

  .ورمبا دلّت على الغرامة. ورمبا دلّت على إثارة الفنت والشرور والبكاء. اهلموم واألنكاد

بالد  
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  .هو يف املنام سرقة، أو جتسس على أخبار من قصده يف املنام من آدمي أو حيوان

بالد  

على املكر واخلديعة، أو على املرأة الثقيلة ورمبا دلّت رؤيته . تدل رؤيته يف املنام على ذي العاهة والفتنة
ومن ركب . والدب يف املنام عدو أمحق ولص خمالف حيتال يف احملاججة. البدن، أو على األسر والسجن

دباً نال والية دنيئة إذا كان أهالً هلا، وإال ناله هم وخوف مث ينجو، وهو يدل على امرأة وعلى سفر 
  .به فليحذر من الزناالدب امرأة زانية فيمن رك: وقيل

  الدباب

وتدل رؤيته يف املنام على املؤدب ألرباب اجلهل . وهر الذي يصيد الدب ويؤدبه ويعلمه الرقص والتقليد
  .أو القينات

  الدباغ

يدل يف املنام على احلجام، ملا يف احلجامة من الشفاء، ومن رأى طبيبا عاد دباغاً للجلود فهو دليل على 
والدباغ رجل مصلح . إال أن يرى أن دباغته فاسدة فهو جاهل مدلس. أ على يديهحذقه، وكثرة من يرب

  .والدباغ رجل ظامل. ورمبا دلّت رؤيته على اهلموم واألنكاد. أن طبيب أو متصرف يف تركات اهلالكني

  الدبدبة

والدبادب يف . هي يف املنام رجال جتار أغنياء، ينظر الناس إليهم ألم ميلكون الدنانري وحيافظون عليها
  .املنام قوم أغنياء خبالء

  الدبر

    

هو رجل : وقيل. والدبر رجل ذليل. فمن رأى دبره قد سد فإنه ميوت. هو يف املنام يعبر بالزوج واملال
ومن رأى دبر رجل فإنه ينال منه . هو رجل يكتم األسرار: وقيل. هو بعض احملارم: وقيل. زمار وطبال

ومن رأى دبر إنسان فإنه يرى وجهاً عبوساَ، وإن خرج منه دم أو .  قطع رمحاومن قطع دبره. إدبار
. وخروج الغائط من غري املوضع املعتاد خروج مال يف غري مصلحة. غائط خرج منه مال على قدر ذلك
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ومن رأى الدود خيرج من دبره فارق . الدبر رجل سفيه، ودبر املرأة اهولة إدبار الدنيا عمن رآه: وقيل
ومن خرج . ومن تلطخ بدم خرج منه فإنه مال حرام. وإذا خرج الدم من الدبر فإنه أوالد األوالد. يالهع

والدبر كيس الرجل أو صندوقه . من دبره أو بطنه خرقة فارق قوماً عزباء، وكانوا يأكلون من مال لعياله
لى ما يباشره يف اليقظة من كنيف ورمبا دلّ الدبر يف املنام ع. أو خمزنه أو بيت ماله أو حانوته أو جملسه

ورمبا دلّ الدبر على طاعة . أوي سراويل أو ما جيلس عليه من حصري، أو يركب عليه من دابة أو سرج
صاحبه ومعصيته، ورمبا دلّ على باب سره أو خادمها املباشر ألوساخه، ورمبا دلّ على كري احلداد، ويدل 

 الدبر على الدار املوحشة اليت ال يزورها أحد، أو األرض على املزراب الذي يذهب بأوساخ الدار، ويدل
السبخة اليت ال يزرعها أحد، وال حيصدها أحد، ويدل على الرجل الذي يبتعد عن الناس لشره وجهله، أو 

على مكان البدعة والفسق، ورمبا دلّ الدبر على الفم األخبر، ويدل على األفراح والسرور، فإن ظهر من 
ومن رأى أنه خرج من دبره طاووس ولدت . زيادة رديئة دلّ على ادباره عن الزحف للقتالدبره يف املنام 

له بنت حسناء، فإن خرجت مسكة ولدت له بنت قبيحة، وإن كان دودا أو قمال فيفارقه من عياله 
  .األقربون، فإن خرج منه مثل احليات فهم عيال على كل حال غرباء

  الدبوس

والدبوس أخ . ن حديدا بال عصا فهو خدمة غري طائلة، أو امرأة بال جهازهو يف املنام بؤس، وإن كا
  .موافق، أو ولد ذكر، أو خادم يذب عن صاحبه

  الدجاجة

ومن ذبح دجاجة تزوج جارية . هي سرية أو خادمة: وقيل. هي يف املنام امرأة رعناء محقاء ذات مجال
ومن رأى . مها فإنه يرزق ماالً من سيب العجمعذراء، ومن اصطادها نال ماالً حالال هيناً، ومن أكل حل

. إن الدجاجة وريشها مال نافع: وقيل. الدجاجة أو الطاووسة يهدران يف مرتله فهو صاحب باليا وفجور

وقد تكون الدجاجة امرأة تريب األيتام وتسعى هلم ألجل . ومن رأى أنه ذبح دجاجة سوداء تزوج عذراء
والدجاجة الرقّادة ذات نشاط وأصالة، .  نساء ذليالت مهيناتوالدجاج. الصدقات وهي ذات نفع

ورمبا دلّت الدجاجة على ذات األوالد، ودخوهلا . والدجاجة الزبلية دنيئة األصل، وفراخها أوالد من الزنا
ورمبا دلّ دخوهلا على . وكذلك الفروج وأذان الدجاجة شر ونكد أو موت. على املريض صحة وعافية

والفروج ولد أو لباس مفرح، أو . على زوال اهلموم واألفراح، والتظاهر بالرفاهية والنعمإنذار مبرض، أو 
  .ومن رأى الدجاج كثرياً يف بيته دلّ ذلك على رئاسة وغىن وذهاب اخلوف. فَرج ملن كان يف شدة
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  الدجال

يف املنام يدل على وخروج الدجال . هو يف املنام سلطان خمادع جائر، ال يفي مبا يقول، وله أتباع سيئون
تسلط العدو النتشاره يف األرض، ويدل على فتح مدينة من مدن الكفر، وتدل رؤيته على السحر 

وأما األماكن اليت يدل ا الدجال يف املنام فإا تدل على . والكذب، وعلى العاهة ملن صحبه يف املنام
  .اهلموم واألنكاد والظلم

  الدخان

فمن رأى دخاناً خيرج من حانوته أو بيته، . اللّه تعاىل، وعقوبة من السلطانهو يف املنام هول وعذاب من 
فإن كان الدخان . فإنه يقع يف خري وخصب بعد هول وفضيحة ومحى، ويكون ذلك من ِقبل السلطان

وإن كان دخان شيء ليس له ننت فإنه . حتت قدٍر فيها حلم يطَبخ فإنه خري وخصب وفرح بعد هول يناله
ومن أصابه حر الدخان يف . ومن رأى أن الدخان قد أظلُه فيصاب باحلمى. تبعه قبح وفضيحةهول ي

ورؤية الدخان هول عظيم وقتال شديد، فإن كان يلتهب فهو قتل ذريع . الشتاء والصيف فإنه هم وغم
لناس والدخان يف املنام إذا أذى ا. يصيب الناس، وإن مل يكن يلتهب فجمع بال حرب، وفتنة بال قتال

ورمبا . وغشى أبصارهم كان دليالً على اهلموم واألنكاد والظلم، أو العذاب من اللّه تعاىل بفناء أو قحط
  .دلّ الدخان على األخبار من اجلهة اليت ظهر منها

  الدخن

    

الدخن بدل على املسكنة وذهاب املال، : وقيل. وكذلك سائر احلبوب. هو يف املنام مال خيالط األموال
  .ا هو جيد ملن كان معاشه من النار فقطوإمن

  دخول الدار وغيرها

ومن رأى أنه دخل دار اإلمام، واستقر فيها . من رأى يف املنام أته دخل دار رجل فإنه يغلبه على دنياه
. ودخول اإلمام العدل إىل مكان يدلّ على نزول الربكة والعدل فيه. واطمأن، فإنه يداخله يف خواص أمره

. ماماً جائرا فدخوله فساد ومصائب، وإن كان قد اعتاد الدخول إىل ذلك املكان فال يضرهوإن كان إ

ومن رأى أنه دخل اجلنة فهو يدخلها إن شاء اللّه تعاىل، وذلك بشارة له ا ملا قدم لنفسه أو يقدمه من 
 وهو نذير ينذره ومن رأى أنه دخل جهنم مثّ خرج منها، فإن ذلك يراه أصحاب املعاصي والكبائر،. خري
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من دخل جهنم، سواء كان كافراً أو مؤمنا، أصابته احلمى وافتقر وسجن، وإن : وقيل. ليتوب ويرجع
إنَّ دخول اجلنة للحاج دليل على أنه يتم حجه، : كان سوقيا أتى كبرية، أو داخل الكفّار والفجار وقيل

ؤمنا شفي من مرضه، وإن كان كافراً ختلص ويصل إىل الكعبة، وإن كان كافراً أسلم، وإن كان مريضاً م
ومن دخل داراً جمهولة البناء . من كفره، وإن كان عازباً تزوج، وإن كان فقرياً استغىن، وقد يرث مرياثاً

والتربة واملوضع واألهل، وكانت منفردة عن الدور، ال سيما إن رأى فيها موتى يعرفهم فهي الدار 
ومن رأى نفسه يف الدار . ج منها، فإنه يشرف على املوت مث ينجواآلخرة فإنه ميوت، فإن دخلها وخر

اآلخرة وكان مريضاً أفضى إليها ساملاً معاىف من ِفتن الدنيا وشرورها، وإن كان غري مريض فهي بشارة 
ومٍن . على قدر عمله من حج أو جهاد أو زهد أو عبادة أو علم أو صدقة أو صلة أو صرب على مصيبة

 الدار اآلخرة ويرى ما فيها فإن الرؤيا فيمن كان حسن الفعال يفعل بعلم واستطاعة، رأى أنه يدخل
ويدل على بطالة ومضرة، ومن كان خائفاً أو مهموما أو مغموماً ذهب خوفه ومهه وغمه، ومن رأى أنه 

نه يبقى يف وإن بعد الوقت دلّ على أ. عاد من اآلخرة بعد دخوله إليها، فإنه يرجع من الغربة إىل بالده
ودخول مكة يف املنام للعاصي توبة، وللكّافر إسالم، ولألعزب زوجة، وإن كان الرائي خماصماً . الغربة

ومن دخل مقام إبراهيم عليه . دلّ على انتصاره يف خماصمته، ويدل دخوله مكة على األمن من اخلوف
لية املنصب اجلليل كامللك، أو التصدي الصالة والسالم وكان خائفاً أمن، ورمبا دلّ دخول املقام على تو

ودخول البيت واملسجد احلرام دليل على دخول البيت . إلفادة العلم، أو يرث وراثة من أبيه أو أمه
والدخول إىل السوق اجتهاد . ويدل دخول املسجد احلرام على األمن من اخلوف وصدق الوعد. بعروس

. والدخول إىل املسجد استقالة من الذنوب. د الزواجوالدخول إىل الدار يدلّ على قص. يف طلب الرزق

  .والدخول إىل الكنيسة فساد الدين

  الدراج

إنه مملوك، فمن رأى أنه أخذ دراجة تزوج : وقيل. هو يف املنام امرأة فارسية: األول: هلذه الكلمة معنيان
ومن رأى أنه أصاب . والدراج رجل غادر. امرأة فارسية، أو أصاب مملوكاً من ملك، أو وجد ماالً

وهو يف املنام قوة وظهر وسند، وامرأة يف اء : والثاين. دراجة فإنه يصيب امرأة خائنة غادرة ال خري فيها
وإن رأى دراجة من لؤلؤ فإن امرأته . ومن رأى أنه التحف به مع إزار مث نام فإنه يتزوج امرأة. ومجال

  .حافظة لكتاب اللّه تعاىل

  الدراعة
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وإن رأى كاتب أن الدراعة عليه وبيده قلم وصحيفة فإنه قد . املنام امرأة، أو جناة من غم وكربهي يف 
  .أِمن من الفقر خبدمة امللك

  الدرابة

وتدل للمؤدب على مجاعته، وللصانع على صناعه ومساعديه أو أهل بيته . هي يف املنام مال الرجل
 ورمبا دلّت على بضائعه أو معارفه وأصحابه الذين .القائمني مبصاحله، الذين هم حتت حرزه وصونه

  .يتجمل م

  الدرب

حكمه حكم باب املدينة، فمن رأى يف منامه درباً مغلقَاَ يف النهار دلّ على حادث حيدث يف املدينة 
ودخول الدرب دخول يف سوم . ورمبا دلّ الدرب على جارية اإلنسان ومسكنه. يتطلب إغالق باا

  .ومن رأى درباً مفتوحاً فإنه يدخل يف عمل. وايل أو صناعة ذي حرفةتاجر، أو والية 

  الدرج

    

يدل يف املنام على أسباب العلو والرفعة، واإلقبال يف الدنيا واآلخرة، ورمبا دلّ على مراحل السفر، ومنازل 
ية إىل النهاية، وقد يدل املسافرين اليت يرتلوا مرتلة مرتلة ومرحلة مرحلة، ورمبا دلّ على أيام العمر املؤد

وأما . فمن صعد درجا جمهوالً، ووصل إىل آخره، وكان مريضاً فإنه ميوت. على خادم الدار، وعلى العبد
الرتول من الدرج فإن كان مسافراً قدم من سفر، وإن كان رئيسا نزل عن رئاسته وعِزل من عمله، وإن 

يضة هلكت، فرتل عنها إن كان هو املريض فإن كان راكبا مشى على رجليه، وإن كانت له امرأة مر
كان نزوله إىل مكان معروف أو إىل أهله وبيته أفاق من علته، وإن كان نزوله إىل مكان جمهول ال يدريه، 

أو إىل قوم موتى كان يعرفهم فكما تقدم، وإن كان سقوطه يف حفرة أو بئِر مطمور إىل أسد افترسه أو 
والدرج إن كان من لنب كان صاحلا، وإن كان من األجر كان . أيام عمرهإىل طائر اختطفه فإنَ الدرج 

الدرج أعمال اخلري، أوهلا الصالة والثانية الصوم والثالثة الزكاة والرابعة الصدقة : وقال بعضهم. مكروهاً
 لنب، وكل املراقي يف أعمال اخلري إذا كانت من طني أو. واخلامسة احلج والسادسة اجلهاد والسابعة القرآن

واملراقي يف الطني للويل رفعة وعز مع دين، وللتجارة ربح مع دين، وإن . وال خري فيها إذا كانت من آجر
كانت من حجارة فإا رفعة مع قسوة قلب، وإن كانت من خشب فإا رفعة مع رياء ونفاق، وإن 
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ال جواري بعدد كل كانت من ذهب فإن صاحبها ينال دوله وخصباً وخرياً، وإن كانت فضة فإنه ين
: وقيل. ومن صعد مرقاة استفاد فهما وفطنة يرتفع ما. مرقاة، وإن كانت من صغر فإنه ينال متاع الدنيا

والدرج املبين يدل . وكل درجة للوايل والية. الدرجة رجل زاهد عابد، ومن اقترب منه نال رفعة ونسكاً
.  على الثبات يف األمور، وستر ما يرجى سترهوإذا صار الدرج اخلشيب بناًء دلّ. على تيسري األمور

ومن ارتقى درجاً بعدها فانه . والدرجات منازل يف اجلنة. واالرتقاء يف الدرج رفعة يناهلا الصاعد تدرجيياً
واخلمس درجات هي الصلوات اخلمس، فما حدث فيها من نقص فهو يف . يعيش سنني على عددها

  .الصلوات

  الدرج

ورمبا دلّ على الزوجة الغنية أو . كتاب على الكتاب الد املشتمل على جواهر الكالمتدل رؤية درج ال
وما سواه من األدراج كدرج امليزان ودرج العطار، فإنَ رؤيتها تدل على . الرجل الغين للمرأة العازبة

ارة، والدرج بش. الربح والفائدة وقضاء احلاجات، ومجع الشمل على قدره، ودرج الورق عمره طويل
  .فمن رأى درجاً فيه لؤلؤ أو جواهر فإنه بشارة وسرور

  الدرع

ومن رأى أنَ عليه درعاَ . يدل يف املنام على الوقاية من األعداء، ومن رأى أنه ينسِج درعاً فهو يبين حصناً
ن ومن رأى أنه لبس درعاً فإنه يصيب سلطاناً عظيماً على كورة حصينة، يأمن عزله وينجو م. فهو حصن

كل غم، وإن كان تاجراً فإنه فضل يصري إليه من جتارة قائمة وأمن وحفظ، وإن كان صديقاً فإنه رجل 
كرمي معني ملن استعان به، حافظ ملن التجأ إليه، ذو بأس وشدة، وهو أيضاً ملن لبسه نعمة يصيبها من 

ه درعاً من حديد فهو ومن رأى أنَّ علي. رجل، ويصونه يف السراء والضراء، وينجو من كيد الكائد
والدرع دال على األمن من اخلوف، وصيانة . من لبس درعاً أصاب ماالً وملكاً: وقيل. حصانة دينه

ولبس الدرع . والدرع نوال سلطان عظيم. والدرع للمرأة نقاب أو زوج يسترها. الزوجة واملال واملنفعة
إن ما كان من السالح يغطي مثل : وقيل. الدرع مال وملك: وقيل. يدل على أخ ظهري أو ابن شفيق

الترس والبيضة واجلوشن والصدر والساق فإنه يدل على ثياب كسوة، والساعدان من احلديد مها من 
يصحب رجلني قويني : وقيل. أقربائه، فمن رأى أنَ عليه ساعدين فإنه يقوى على يد رجل من أقربائه

  .رأى عليه ساعدين من حديد فهو ولد وقوة يف سفرومن . عظيمني، ورمبا وقع التأويل على ابنه وأخيه

  الدرقة
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ومن رأى أنه أشترى درقة فإنه يصيب . تدل رؤيتها يف املنام على ما يدل عليه الدرع، وتكون أحوط
  .وقد تكون الدرقة وقاية مما خياف الرجل. امرأة

  الدرن

والدرن من . لوسخ على البدنيدل يف املنام على الدين أو املرض، أو السفر املوجب للتقشف، ول
والدرن على اجلسد والوجه يدل على كثرة . االشتقاق يدل على الند والنرد أو النادر من كل فن

  .الذنوب

  الدرة

    

وتدل الدرة على األدب واتباع . بالكسر، هي يف املنام والية، فمن رأى سلطاناً وله درة فإنه يوليه والية
  .لكهاالسنة، والعز واملنصب ملن م

  الدرة

بالضم، هي يف املنام ولد ذكر للحامل، فمن رأى زوجته ناولته درة رِزق منها ولداً ذكراً حسن الصورة، 
فإن أخذ من زوجته درة خبأها يف صندوق، أو غطاها خبرقة . وإن كانت احلرة ال ضوء هلا فهي جارية

جة دلّت على تزوجها، وإن مل يكن هلا أوالد والدرة للمرأة خري، فإن مل تكن املرأة متزو. فهي جارية أيضا
ومن ابتاع يف املنام . دلّت على أنه سيكون هلا أوالد، وإن كانت ذات زوج وولدت دلّت على غىن ومال

أو قايض جواهر بزجاج، أو دراً بصدف دلّ على اختياره الدنيا على اآلخرة، أو املعصية على الطاعة، أو 
.  على القرآن والعلم والكالم احلسن والغلمان واجلواري واألوالد واملالوالدر يدل. أنه يرتد عن دينه

  .فمن رأى أنه يثقب دراً فإنه يفسر القرآن صواباً

  الدرهم

. يدل على الِذكر والتسبيح، وقد يدل على الضرب املؤمل: وقيل. يدل يف املنام على الولد ملن عنده حامل

وإن كانت الدراهم يف .  املنام أنه يصيب مثل عددها يف اليقظةومنهم من يرى أن الدراهم ملن أصاا يف
والدراهم تدل على الكالم، فإن كانت . صرة أو يف كيس أو جراب فإنه سيودع سراً حيفظه لصاحبه

والدراهم الواسعة . وعدد الدراهم عدد أعمال الرب. جيادا فإا علم وكالم حسن وقضاء حاجة أو صالة
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ومن رأى أن له على . ومن رأى على عضده دراهم مشدودة فإا صنعة يكتسبها. تدل على دنيا واسعة
ومن رأى أن أضاع . إنسان دراهم فإن له عليه شهادة حق، فإن أعطاه إياها مكسرة احنرف عن الشهادة

وأصوات الدراهم والدنانري تدل . درمهاً صحيحا نصح جاهال ومل يسمع منه ألنه أضاع الكالم الصحيح
والدراهم اليت عليها الصور . والدراهم اليت ال نقش عليها تدل على كالم فيه ورع.  الكالم احلسنعلى

ورؤيا أخذ الدراهم خري من . والدراهم املقطعة خصومة ال تنقضي. تدل على بدعة حلاملها وضارا
كانت الدراهم ومن رأى أن معه عشرة دراهم فصارت مخسة فإنه ينقص ماله إىل ذلك احلد، وإن . دفعها

والدراهم النقية صفاء ِدين صاحب الرؤيا وحسن معاملته . مخسة فصارت عشرة زاد ماله إىل ذلك احلد
ومن رأى بيده درمهاً فأصبح فلساً أصابه إفالس، وإن . لكل إنسان، والدراهم املنثورة يف املنام كالم حسن

عاد درمهه نصفاً فإنه خيسر نصف ما بيده من كان بيده فلس فأصبح درمهاً نال رحبا وخرياً ونصيحة، وإن 
وإن أصبح الدرهم دينارا فإنه يكسب، وإن أصبح الدرهم قطعة ذهب فهو . املال وكذلك أو عاد ربعاً

والدرهم البهرج غش وكذب وخمرقة ومعيشة يف حرام وإتيان . ووجود الدراهم ربح وسرور. ذهاب
ومن . بكَى عليه، وإن دفع هو الدراهم إىل أحد بكى عليهمن أعطي دراهم جيادا فإنه ي: وقيل. الكبائر

ومن رأى أنه انتزع منه أو . رأى أنه ضاع له درهم أو سرق منه فإنه يشكو ولده أو يصيبه ما يكره منه
وقال . ومن سرق درمهاً وتصدق به فإنه يروي ما ال يسمعه. ذهب عنه ذهاباً ال رجوع فيه مات ولده

والدراهم . لرؤيا دليل شر، ومجيع ما خِتم بالسكة، والدراهم الرديئة كالم سوءالدراهم يف ا: بعضهم
فإن كانت مزيفة كانت . مراهم تداوى ا جراح القلوب، وتدرأ عن احملزون احلزن، وتدل أيضاً على اهلم

ة أو مال والدراهم الواضحة والية أو كور. دالة على الغش يف القول أو الفعل والنفاق والرياء يف العمل
. جمموع، وتدل على احلبس والضرب، أو على البيع والشراء، وهي أمن من اخلوف، أو سعة يف الرزق

وإذا كانت الدراهم خملوطة مع الدنانري دلّت على إجابة الدعاء وقضاء احلاجات والشفاء من األمراض، 
  .اجات بشكل عنيفواملغشوش منها كالم رديء، أو خادم ال خري منه، ورمبا دلّت على قضاء احل

  الدرياق

رأيت يف املنام أن حية : أتى رجل إىل ابن سريين رمحه اللّه تعاىل، فقال. هو يف املنام أمان من اخلوف
فسكن األمل وبرئت، فقال ابن سريين أنت . لسعتين يف إام يدي فورمت فأخذت درياقاً فجعلته يف فمي

  .أراك اعتصمت بشيء ال أدري ما هو: رجل ختتلط بالفجار، ومل يعجبه الدرياق فقال

  الدست
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  .يدل يف املنام على منصب شريف

  دعامة البيت

  .انظر أيضاً العضادة. هو يف املنام مال أو زوجة

  الدعاء

    

والدعاء يدل على بلوغ املقصد وعلى الولد، فإذا كان الدعاء بشدة . هو يف املنام عبادة يف اليقظة أو صالة
وإن . ورمبا دلّ الدعاء على قلة الغيث إذا كان له ضجة.  على املصائب أو الفنتغالبة وصراخ فإنه، يدل

وإن كان دعاء خفيفاً فإنه يرزق ولداً . دلّ الدعاء على الصالة، وكان الدعاء معروفاً، فإن الصالة فريضة
. لعز، وزوال شقاءوإن رأى قوماً جمتمعني على دعاء فإنه اجتماع أوالد، ومناء وبركة يف النعم وا. مباركاً

. ومن رأى أنه يدعو اللّه تعاىل أو يدعى له أصاب خرياً وغبطة. وإن رأى أنه اجتنبا الدعاء، فإنه حيرم

يدل على اإلجابة ال سيما إن كان يف بيت من بيوت اللّه تعاىل : وقيل. والدعاء يدل على قضاء احلاجة
يدعو رجالً فإنه يتضرع إليه . فإن رأى أنه. ن غموإن رأى أنه دعا ربه يف ظلمة فإنه ينجو م. كاملسجد

  .خمافةً

  الدعموص

  .هو يف املنام رجل رديء نباش ملعون ألنه مسبخ

  الدعوة للطعام

فمن رأى أنه يريد أن يدعو قوماً فإنه يدِخل نفسه يف عمل يالم . تدل يف املنام على اجتماع على خري
ة، وحضرها قوم، ورآهم كأم فرغوا من األكل، فإنه ينال فإذ رأى أنه اتخذ دعو. عليه ويشتكَى منه

فيفإن رأى أنه اختذ دعوة قَِدم له . عليهما رئاسة، وإن كان يف ذلك املوضوع مهموما أو مريضاً ش
ومن رأى أنه دعي إىل . ومن رأى أنه يدعو قوماً إىل الضيافة فإنه يدخل يف أمر يورثه الندم واملالم. غائب

ودعوة الوليمة يف املنام .  فيه فاكهة كثرية وشراب فإنه يدعى إىل اجلهاد ألنه يستشهد فيهجملس جمهول
  .مالمة وندامة

  الدغدغة
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  .من رأى يف املنام أنه يدغدغ رجالً فإنه حيول بينه وبني حرفته

  الدف

هر مشهور، هو يف املنام مصيبة وهم وأحزان، وهو شهرة ملن يكون معه، فإن كان بيد جارية فهو خري ظا
وإن كان مع امرأة فإنه أمر . وإن كان مع رجل فيشتهر به كل متقرب منه. وهو صوت باطل مشهور

ورمبا . واملعازف والقينات كلّها يف األعراس مصيبة ألهل تلك الدار. مشهور أو سنة مشهورة يف الناس
  .دلّ الدف على الزواج، وقد يدل على قدوم غائب

  دفاع عن العرض

  .نام على األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وعلى صلة الرحم، وعلى اإلحصانيدل يف امل

  الدفتر

وتدل الدفاتر للملوك على األقاليم . يدل يف املنام على تدبري عيش صاحب الرؤيا وتذكّر األشياء القدمية
  .تعليقورمبا دلّت على اهلم والنكد والضرب وال. وتدل رؤيتها على الفوائد واألرزاق. واخلزائن

  الدفن

ومن رأى أنه دفن يف قرب من غري . من رأى يف املنام أنه ميت وقد دِفن فإنه يسافر سفراً بعيداً وال جيد ماالً
أن ميوت، فإن عرف الذي دفنه فإنه يبدؤه بظلم أو قهر أو حبس، فإن رأى أنه مات يف القرب بعد ذلك 

فإن رأى أنه أسلم إىل . ذلك اهلم والظلم واحلبسفإنه ميوت يف ذلك اهلم، وإن مل ميت فإنه ينجو من 
فإن سِوي عليه التراب نال بقدر . فإن وضعه يف اللحد فإنه ينال داراً. حفرة القرب فإنه يسلمه إىل التهلكة

من دفن فسد دينه، إال أن خيرج من قربه بعد الدفن، فإن حِثي عليه التراب ونفضت : وقالوا. ذلك ماال
ومن دفن يف املنام بعد طلوع الشمس أو يف الظهرية أو يف وقت املغرب دلّ . ؤوس من توبتهاأليدي فإنه مي

وأما دفن احلي فإنه مكر وخديعة، ورمبا دلّ على غىن . ذلك على األمر باملنكر والنهي عن املعروف
اق الدين ودفن امليت للحي يدل على استغر. املدفون بعد فقره، وتزوجه بعد عزوبته، وأنسه بعد وحشته

ودفن امليت للميت احتاد . ودفن امليت ثانيا يف املنام إغضاء عما فرط منه من اإلساءة. على ما هو عليه
وصفوة ومودة بني األقرباء ورمبا كان الدفن سجناً أو مرضاً أو تزوجا أو وديعة أو رهناً، ومن رأى أنه 
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الدفن يدل على : وقيل.  فإنه يتوبفإن رأى أنه خرج من القرب. مات أو دفن فمات على غري توبة
  .ومن رأى أنه دفن من غري موت فإنه يسجن ويضيق عليه. الزواج

  الدفوفي

فإن دخل على مريض ونيح عليه بالدفوف رمبا صح واجتمع . تدل رؤيته يف املنام على األفراح واملسرات
  .الناس يف ضيافته

  دفينة الجاهلية

ورمبا دلّت على . ورمبا دلّت علٍى املرياث. يالً على الرزق احلالل واملغنممن رآها يف املنام كانت رؤيته دل
  .ولد الزنا أو اللقيط، ألنه من كسب غريه

  الدق

  .هو يف املنام منازعة، وإثارة فتنة من الداق للمدقوق فيه

  الدقاق

    

 واخلصومات، أو وتدل رؤية الدقاق للذهب والقصدير على الراحة والكسب بالشر. هو يف املنام مصلح
ورمبا دلّ على إنفاق املال من الذهب والفضة على أهل الشر و اخلصومات، . على فساد ما يرجى صالحه

والدقاق وأصحاب األمتعة قوم آثروا دنياهم على دينهم إذا أخذوا أمثاا، فإذا باعوها . والكذب واالفتراء
 فإم يؤثرون دينهم على دنياهم ويكونون هللا ومل يأخذوا مثنها، وكان يف بيعهم ما ال يفِسد دينهم

فإن باعوها وأخذوا مثنها فإم يفسدون دينهم وينالون رزقهم بالكالم واخلصومة، ويؤثرون . شاكرين
  .الصحة على املعيشة واخلري

  الدقيق

 الدقيق ورمبا دلّ. إن دقيق احلنطة يف املنام رزق، ودقيق األرز نعمة، والسميد زوج كفء للفتاة العازبة
على العلم اجلليل، والسفر واملال، واملتجر والعدة املنيعة، واحلصن احلصني، والدين واهلدى، والشفاء من 

ودقيق احلنطة مال جمموع وعيال، . ودقيق ما سوى احلنطة شفاء من األمراض، وأكله فاقة وفقر. األمراض
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 فإنه يكون رجالً مؤمنا، ويصيب والية ومن رأى أنه يعجن دقيق الشعري،. وعجنه سفر صاحبه إىل أقاربه
  .وظفراً باألعداء

  الدقيقي

  .وعلى الراحة بعد التعب. تدل رؤيته يف املنام على الرزق احلاضر، وعلى بيان احلق وظهوره

  الدك

  .ورمبا دلّ على إجناز الوعد. هو يف املنام كدك اجلبل أو األثر أو املوضع دال على اضمحالل الذكر

  الدكان

ومن . هدت الدكان يف املنام على باب الدار فهي صديق المرأة صاحب الدار، أو ِصاحب الرؤياإذا شو
  .رأى أنه جالس على دكان فإنه ينال والية وعزا وشرفاً ورتبة ونعمة إن كان أهالً لذلك

  الدالل

وإذا دخل دالل . تورمبا دلّ على عاقد الزجيا. تدل رؤيته يف املنام على اإلنسان الدال على اخلري أو الشر
  .انظر أيضاً النخاس. جمهول على مريض دلّ ذلك على موت املريض

  الدلب

وغلظ . شجرة الدلب يف املنام رجل رفيع حسيب، كثري األوالد ضخم، سيء اخللق، ليس فيه منفعة
ة وإن أصابته شوك. فمن أصاب من مثره فإنه ينال ماال من رجل مثله. ساقها هو حسبه، وعروقها أصله

شجر الدلب والطرفاء دليل خري ملن يريد الذهاب إىل احلرب، أما بالنسبة لسائر الناس : وقيل.فيناله مكروه
  .فتدل على فقر ومسكنة

  الدلفين

. ورمبا دلّت رؤيته على املكايد والتلصص واستراق السمع. تدل رؤيته يف املنام على ما دلّ عليه التمساح

  .ى واملطرورمبا دلّت رؤيته على كثرة الند

  الدلو
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فإن رأى اإلنسان أنه يفرغ املاء يف غري إناء فإن ذلك املال لن . هو يف املنام رجل يستخرج أمواال باملكر
فإن أمثر ذلك البستان أصاب . فإن سقاه بستانا فيصيب به امرأة. يلبث حىت يذهب أو تذهب عنه منافعه

 رأى بئرا قدمية فسقى منها اإلبل أو البهائم أو فإن. منها ولدا على حنو ما يرى من مثار ذلك البستان
الناس فهو يعمل خري األعمال وأشرفها، وهو مبرتلة الراعي الذي يفرغ املاء من البئر على رعيته من اإلبل 

ومن رأى أنه يديل بدلو يف بئر قدمي فيسقي احليوان فهو يرائي يف عمله لدين أو دنيا بقدر قوته . والشياه
ومن رأى أنه يرتع الدلو . ومن رأى أنه يديل بدلو لنفسه خاصة فهو يعمل ملصلحة دنياه. عليه ونشاطه

ومن أدىل دلوا يف بئر وله امرأة حامل . من البئر ويغتسل به، فإن كان مسجونا جنا، ونال ماال وغبطة
الرزق، إن رزق طفال ذكرا، وإن مل تكن امرأته حامال فهو طالب رزق، فإن خرج يف الدلو ماء نال ذلك 

. كانت له بضاعة يف سفر قدمت عليه ووصلت إليه، وإن كان له مريض شفي، وإن كان مسجونا جنا

وقد تكون . ومن رأى أنه وقف على بئر ويف يده دلو يريد أن يغرف به فإنّ ذلك خري، وحيصل على مال
لبئر أستاذه الذي يستفيد منه وإن كان املستقي بالدلو طالبا للعلم كانت ا. البئر امرأة فإنّ البئر مؤنته

  .علمه، وما مجعه من املاء فهو حظه ونصيبه

  الدم

    

فإن رأى دما . فمن رأى أنه يتضرج يف الدم فإنه يتقلب يف مال حرام أو إمث عظيم. هو يف املنام مال حرام
م فإن رأىقميصه ملطخا بد. على قميص من حيث ال يعلم مصدره فإنه يكذب عليه من حيثال يشعر

فإن تلطخ قميصه . فإن تلطخ قميصه بدم سبع فيكذب عليه سلطان ظلوم غشوم. سنور فيكذب عليه نص
بدم كبش فيكذب عليه رجل شريف غين منيع، وينال بعد الكذب ماال حراما بقدر مبلغ الدم وسيالنه 

راح بدنه، ومن رأى أنّ الدم خيرج من جسده، ورأى ج. من اجللد، وإن كان غائبا رجع من سفره ساملا
فإن رأى أنه . فإنه يصيب صحة يف اجلسم وزيادة يف املال، وإن كان غائبا ساملا وينال خريا، وبرا وسرورا

من رأى أنه وقع يف بئر من دم : وقيل. شرب دم إنسان فإنه ماال ومنفعة، وينجو من كل فتنة وبلية وشدة
ومن رأى دما خرج منه يف غري . يسفك دمه هناكومن رأى واديا من دم ففي حمله . فإنه يبتلى مبال حرام

. قصد وال حجامة وال جرح، خرج منه مال بقدر ذلك الدم إن كان له مال، وإن كان فقريا استفاد مثله

والدم دال على حياة صاحبه وقوته ماله، وعلى . وإذا شوهد الدم يف جرة مشدودا خبرقة فهو رباط احليض
ورمبا . ك، وعلى من يستره من لباس أو ما يصل إليه من مدح أو ذممن يساعده ويعضده من كافل أو مل
ورمبا دلّ عى املال واحلرام ملن أكله، فإن خرج منه يف املنام دم . دلّ على نطفته اليت يضعف خلروجها
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مفرط دلّ على تعذر نفعه ممن كان يسعده من والد أو ولد أو شريك، أو نقص ماله، أو باع شيئاً من 
ويدل دم اإلنسان على شيطانه الذي جيري منه جمرى . ارق من يعز عليه من زوجة أو غريهالباسه، أو ف

واإلفراط يف خروج الدم نكد، وخروجه عند الضرورة يف املنام راحة وزوال . الدم، وهو يف بيته كالعدو
ا ومن رأى أن دم. ودم احليض للمرأة العازبة زوج، وللحامل سقط، ولليائسة من احليض مرض. هم

  .تلطخ به فيخرج منه مال حرام

  الدماغ

وإن رأى أنه ال دماغ . ومن رأى أنّ له دماغا كبريا فإنه عاقل. هو يف املنام مال جمموع مدخر غري ظاهر
وقد . فإن أكل دماغه أو مخ بعض عظامه فإنه ميوت عاجال أو يأكل من مال ذلك الرجل. له فإنه جاهل

  .انظر أيضا املخ. لقلب وعمل السريدل الدماغ على الدين واعتقاد ا

  الدمع

ومن رأى الدمع على وجهه من غري بكاء . إذا كان الدمع باردا فهو فرح، وإن كاحنارا فهو هم وحزن
فإنه يطعن يف نسبه، وينفذ فيه القول، فإن رأى الدمع يدور يف عينيه فإنه يدخر ماال حالال يف أمرالدين ال 

والدمع اخلارج عند التثاؤب غرامة يسرية من غري . ه طاب قلبه بإنفاقهفإن سال على وجه. يريد إظهاره
والدمع عند رؤية الضوء أو الشمس أو النار دليل على اخلسارة من جهة ما دلّ الضوء أو الشمس . سبب

  .وقد يدل الدمع على وحدة وغربة وشدة وشوق إىل األحبة. أو النار عليه

  الدمل

  .مه دمال فإنه يصيب ماالمن رأى يف املنام أنّ على جس

  الدملج

ومن رأى أنّ عليه دملجني من فضة فيخذله . هو يف املنام للنساء زينة وفخر ومجال، وهو للرجل قوة
  .إخوانه، ويرى منهم ما يكره، وتصيبه سياط

  الدنيا
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ومن رأى أنّ . وجتهفمن رأى كأنه ترك الدنيا فإنه يطلق ز. هي يف املنام امرأة، كما أنّ املرأة يف املنام دنيا
ومن رأى الدنيا قد استوت له، ومهما طلب . العامل كله هلك ومل يبق يف الدنيا أحد سواه فإنه يعمى

ورؤية الدنيا يف املنام تدل علىاللهو اللعب، والغرور واملكائد، ونقض العهد . حصل له فإنه يفتقر ويهلك
لى الزوجةواملال والولد، وعلى احلرث، واألنعام والتعب، والشقاء وإخالف الوعد، ورمبا دلّت الدنيا ع

وتدل على األمراض والضنك واهلوان والعزل . وتدل الدنيا على الدار اخلراب واملرأة الدنية. والفائدة منها
  .وقد تدل على الدنيا على املصحف ألنّ القرآن بدر الدنيا. والتولية والرشد والنصرة وذات الوجهني

  الدهان

ويستدل على صالح عمله من فساده ونفعه وضرره حبسن . م رجل يعمل أعماال خفية يزين اهو يف املنا
وتدل رؤية الدهان على التملق واحملسن . دهانه واعتداله وموافقته للمدهون، وباملكان الذي يعاجل ذلك فيه

  .ورمبا دلّت رؤيته على العز والسلطان. للكالم، واملخلف للوعد، والكاذب يف أقواله

  الدهقان

هو يف املنام رجل مزين لكل من خالطه أو عامله، ما مل يأخذ مثناً، ورمبا جاء مبا يكره يف الدنيا صاحبه 
  .ويغنم له فيه

  الدهليز

    

والدهليز هو احلاجب أو البواب، أو العمل الذي يتوصل . هو يف املنام خادم جيري على يده احلل والعقد
ورمبا . ورمبا دلّ الدهليز على القرب ألنه دهليز اجلنة أو النار. دابة اليت تبلّغه قصدهبه إىل اجلنة أو النار، أو ال

دلّ على مشي املريض أو الُمقعد، فضوءه سعته وحسنه دليل على حسن العاقبة، وظلمته وضيقه وكثرة 
  .عطفاته دليل على سوء العاقبة

  الدهن

وإن مل جياوز . عن رأسه، اغتم إذا جاوز املقدار وسالفمن رأى أنه . هو يف املنام كله غم ما خال الزيت
ومن دهن رأس . وإن كانت رائحته منتنة فهو ثناء قبيح على قدر رائحته وقوته. املقدار املعلوم فهو زينة

فإن رأى أن له قارورة دهن فأخذ . رجل يف موضع ينكر فليحذر املفعول به من الفاعل مداهنة ومكراً
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فإن رأى أن وجهه . ه نفسه أو دهن الناس به فإنه مداهن أو حالف كذاب أو منّاممنها دهاناً ودهن ب
مدهون فإنه رجل يصوم الدهر كله، والتدهن بالزئبق ثناء حسن وريح طيبة يف الناس، وإذا كان الدهن 

ية أو امرأة زان: يف املنام لورم أو وجع فإنه يدل على إصالح ذات البني، والدهن املننت ثناء قبيح، وقيل
وإن كان يف الدهن مسك أو طيب فهو . ومن حوى الدهن مباء يف وعاء نال ماالً بال تعب. رجل فاسق

  .من دهن رأسه فإنه يداهن رئيسه: وقيل. ثناء حسن مبا ليس فيه

  الدوال

  .يدل يف املنام على العون وحفظ العهد والقيام بالشرط

  الدواة

والدواة خادمة وزواج . وتدل على الزوجة واملال. ة على قدر قيمتهاتدل يف املنام على العز والدولة والرفع
ومن رأى أنه أصاب دواة فإنه . فمن رأى أنه يكتب من دواة أشترى خادمة. ومنفعة، وشأن من ِقبل ولد

. ومن رأى أنه أشترى حمربة فإنه يتزوج امرأة ال يرى معها يوماً أبيض. خياصم ذا قرابة أو امرأة أو غريها

. وقد تدل الدواة على القرحة، والقلم على احلديد، واملداد على املدة ملن رأى مكاناً جبسمه صار دواة

انظر أيضاً . والدواة تدل على الدواء، فمن رآها وبه داء فإنه يتجه إىل التداوي ويربأ إن شاء اللّه تعاىل
  .القلم

  الدواء

ومن تناول دواء يف املنام . لح به بدنه فإنه يصلح دينهفمن شرب دواء ليص. هو يف املنام صالح يف الدين
فإن تناول . كان دليالً على العلم والنصح، وانتفاعه بالعلم، وإن مل يتناوله حاد عن احلق، ووقف مع غيه

ورمبا دلّ الدواء على . يف املنام دواء عطراً لذيذا دلّ على الزواج للعازب، والولد للعاقر، والغىن للفقري
فامللعوق توحيد وإقرار بالشهادة أو نفع من جهة . واة اليت يكتب منها، كما دلّت الدواة على الدواءالد

واملبلوع إكراه للعاصي . والسفوف طمع وانكماش على الدنيا، واملشروب رزق. من دلّ اإلصبع عليه
 للطمث وغريه فذلك وأما ما تتحمل به النساء. على التوبة، وللكافر على اهلداية، وللجاهل على العلم

ومن رأى . والتحمل بالفتائل جتسس على األخبار واطّالع على األسرار. للفتاة العازبة زوج، وللعاقر ولد
أنه يشرب دواء مسهالً ليشفي به مرضه، فهو يصلح دينه بقدر ما تنجع العافية فيه، على مبلغ قوته 

ومن . يعمل فإنَ صالح دينه يزول، وال يتم له ذلكوخطره، وحاِل يف يسقيه إياه بقدر عمله فيه، فإن مل 
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وكل . ومن رأى أنه يداوي عينه فإنه يصلح دينه. رأى أنه يطلب الصحة يف عاقبة شربه فهو يصلح دنياه
وكل دواء سهل املشرب أو املأكل فهو دليل على شفاء . شراب أصفر اللون يف الرؤيا فهو دليل املرض

إن : وقيل. وأما الدواء الكريه الطعم فهو مرض يسري يعقبه برء. ضرهاملريض، وللصحيح اجتناب ما ي
وليس تأويل ما . األشربة الطيبة الطعم، السهلة املشرب واملأكل صاحلة لألغنياء، وأما للفقراء فهي رديئة

  .خيرج بالدواء من اإلنسان كتأويل ما خيرج بغري الدواء

  الدودة

ومن رأى ديدانا خرجت من .  أوالد اإلنسان يأكلون من مالهوالدود يف البطن هم. هي يف املنام بنت
ومن رأى كأن الدود خيرج من فمه فإن أهل بيته يريدون أن خيدعوه وميكروا به وهو . دبره فهم أحفاده

ومن رأى أن الدود خيرج من بطنه بغري فعله فإنه يبتعد عن قوم أشرار، . يعلم ذلك وينجو من مكرهم
وخروج الدود من اجلسد ذهاب هم، وكذلك القيح إذا خرج فهو . طهارةويكون له بذلك شرف و

دود القز زبون التاجر، ومن رأى : ودود القز رعية السلطان، وقيل. والدود عدو من األهل. زوال هم
  .دود القز يدل على مال حرام: وقيل. شيئاً من ذلك نال ماالً

  الدوالب

    

ب يدل على السفر إذا كان يدور، فإذا انكسر أو وقف، توقفت الدوال: وقيل. هو يف املنام خازن املال
الدواليب دوران التجارات وانتقال األحوال على السفر، فإذا كان صوت : وقيل. املعيشة وبطل السفر

ودوالب الغزل ودوالب . وهي بكاء ملن يسمعها ناعورة. لذيذ مطرب فهي أخبار أو قرآن يسمعه الرائي
  . لَمن كان عازباًاحلرير رزق طيب، وزواج

  الديباج

من رأى أنه ميلك حلالً من الديباج فإنه رجل متدين ورع، وينال رئاسة، أو يتزوج امرأة شريفة نبيلة 
ومن رأى أنه لبس ديباجاً . ومن اشترى ديباجا مطويا فإنه يشتري جارية أو ميلك جواري حسانا. مجيلة

  .لفقهاء يدل على اهتمامهم بالدنيا ودعوة الناس إىل البدعةوالديباج ل. فإنه يتزوج جارية عذراء أندلسية

  الدير
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وإن كان . ورمبا دلّت رؤيته على زوال اهلم والنكد واخلالص من الشدائد. رؤيته يف املنام كرؤية الكنيسة
  .الرائي مريضاً فإنه ميوت

  الديك

ومن وهب له فروج فيولد له غالم . والديك أيضاً عبد. هو يف املنام رب الدار كما أن الدجاجة ربة الدار
هو رجل له أخالق رديئة، يتكلم تارة بكالم : وقيل. بل هو رجل حمارب من نسل املماليك: مملوك، وقيل

ومن . الديك غالم له مودة، ومن أخذه فهو إصالح فيما بينه وبني رجل آخر: وقيل. حسن، ويهذي تارة
من رأى الديك يف املنام فإنه يزداد حكمة، أو اجتماعا : يلوق. رأى أنه ذبح ديكاً فإنه ال جييب املؤذن

ومن رأى أن ديكا قد نقره نقرة أو نقرتني . ومن رأى أنه صار ديكاً مات وشيكاً. بالعلماء، واالنتفاع م
من رأى أنه صار ديكاً يصري مملوكاً : وقيل. وإذا كان الديك أبيض فهو مؤذن. فسيقتله رجل من العجم

والديك يدل على اخلطيب والقارئ، رمبا دلّ على الرجل الذي يأمر باملعروف . املاً باألوقاتأو مؤذناً ع
ومن رأى ديكاً دخل إىل مرتله والتقط حبات . ورمبا دلّ احلارس. وال يأتيه، ألنه يذكر بالصالة وال يصلي

والديوك الصغار . والديك يدل على رجل له علو مهة وصوت حسن. الشعري فإن املؤذن يسرق له شيئاً
ومن . مماليك صغار أو صبياًن أو أوالد أو مماليك، وكذلك الفراريج اإلناث جوار أو عبيد أو وصائف

ومن أصاب . ملك ديكا رزق ولداً ذكرا، واشترى مملوكاً أو داراً، أو قدم له غائب أو جاءه خرب منه
تل ديكا فإنه ينازع رجالً أعجمياً، فإن أصابه ومن رأى أنه يقا. ديكاً امحر فإنه يستفيد عبداً آبقاً خبيثا

  .انظر أيضاً الدجاجة. مكروه من الديك فيصيبه من الرجل األعجمي ما يكره بقدر ما أصابه من الديك

  الدين

ومن رأى كأنه قضى ديناً، أو أدى حقاً، فإنه يصل رمحاً، أو يطعم مسكيناً، . هو يف املنام ذل ومهانة
ومن رأى . إن أداء احلق رجوع عن السفر: وقيل.  من أمور الدنيا أو أمور الدينويتيسر عليه أمر صعب

أنه ملزم بدين يف املنام وهو مقر به وال يعرفه يف اليقظة، فإن ذلك تبعات ذنوب أحاطت به، وأعمال 
  .معصية اجتمعت عليه ويعاقَب عليها يف الدنيا

  الدينار

    

والدنانري كرت وحكمة ووالية وأداء . دينار الواحد ولد حسن الوجهوال. هو يف املنام علم ودين حنيفي
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والدنانري والدراهم خوامت اللّه تعاىل، . فمن رأى أنه ضيع ديناراً مات ولده، أو ترك صالة فريضة. شهادة
ومفرق الدنانري . والدنانري الكثرية إذا وقعت إليك فهي أمانات وصلوات. وسهم إبليس، واضطرار بين آدم

والدنانري . ى الناس قروض يقرضها، فإن رأى أن يف يده دينارا فإنه ائتمن إنساناً على شيء فجاء بهعل
والدنانري تدل على . ونثار الدنانري على رجل مساع كالم مكروه وزور. املطلية قلة دين وكذب وزور

. ديناراً ترك صالةواخلمسة من الدنانري هي الصلوات اخلمس فمن ضيع . ورمبا دلّت على مهوم. الكالم

ومن رأى أنه يبلع ديناراً فإنه خيون أمانته وعن ابن سريين رمحه اللّه تعاىل أن الدنانري تعرب بالكتاب ألنه 
على ذي الوجهني من . ورمبا دلّ الدينار. والدنانري دنو من اخلري ألهل التقتري. مكتوب على الوجهني

وربما دلّ على احملبوب أو على املعاضدة واملساعدة . ريهالناس، أو الصاحب الذي ال تستمر صداقته مع غ
والدنانري . وربما دلّت الدنانري على العلوم واإلميان أو اهلداية واخلدمة مع السلطان. واألخبار املفرحة

إذا دفع اإلنسان : ويقال. املعروفة العدد تدل على العلم والرزق من عمل اليد خاصة إن كان عددها شفعاً
ومن رأى أنه . وإن أخذ دنانري يف املنام تقلّد أمانة. ري لغريه، أو ضاعت منه، كانت زوال هم ونكدالدنان

أصاب دنانري معروفة فيصيبه من اهلم بقدر ذلك، وإن كانت جمهولة ال يعرف عددها فإن مهه يكون أشد 
رض دلّ ذلك على قتال ومن رأى أن رجالً أعطاه دناِنري فإنه مظلوم، فإن وجدها ملقاة على األ. وأقوى

شديد ومنازعة بينه وبني رجل آخر ومن رأى أنه أُعطي ديناراً منقوشاُ أتاه بعض ما يكره من أهله، أو من 
ومن رأى أنه أراد أن يعطيه ومل يأخذ منه . يهمه أمره، ومن رأى أن ميتاً أعطاه دنانري فقد سِلم من الظلم

  .شيئاً فليحذَر أن يظِلم أو يظلَم

  ب الذالبا

  ذباب

فإن رأى أن . وما كان يف بطونه فإنه مال من رجل دينء. هو يف املنام رجل طعان ضعيف مسكني دينء
فإن رأى ذبابا يطري على . الذباب دخل جوفه فإنه خيالط قوماً سفهاء، ويصيب منهم ماالً حراماً ال بقاء له

ه، من قبل رئيس يهدده بأمر، وال جيزع رأسه فإن له عدوا ضعيف القدرة والكيد، يريد أن يستعلي علي
ومن رأى أنه يأكل الذباب . ومن رأى أن ذبابا وقع عليه وكان ينوي سفراً فال خيرج منه. منه، وال يهوله

ومن رأى أن ذبابا سقط على . ومن رأى أن ذبابا يف فمه فإن اللصوص يأوون إليه. فإنه يأكل ماالً حراماً
ومن رأى أن ذبابة أو بعوضة أو زنبورا أو حنلة . لشيء من اللصوصشيء من ماله فليحذر على هذا ا

ومن رأى أنه قتل ذبابة نال راحة وصحة ومن رأى أن . دخلت يف أنفه فإنه ينال خرياً وبركة وعزا ودولة
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وإذا رأى املسافر وقوع الذباب على رأسه . ذبابا كثرياً اجتمع يف داره فإم أعداء، يرى منهم مكروها
والذباب خصم لدود وجيش ضعيف، ورمبا دلّ على اجتماعهم على الرزق الطيب، ورمبا دلّ . هذهب مال

  .على الدواء لَمن به داء، ورمبا دلّت رؤيته على األعمال السيئة أو الوقوع يف ما يوجب التقريع

  الذبح

    

 مذبوحني فذلك دليل ومن رأى قوماً. ومن رأى أنه مذبوح فليتعوذ باهللا تعاىل. هو يف املنام عقوق وظلم
ومن رأى يف منامه أنه ذبح شخصاً آخر، أو إن شخصاً آخر يذحبه، فإن ذلك . خري على متام أمور الرائي

ومن رأى أحداً يذحبه ذابح، فإن املذبوح ينال خرياً من الذابح، وإن كان . دليل على متام األمور أيضا
 كان مملوكاً أعِتق، أو أسريا يفك، أو أمريا فإنه يزاد مسجونا ينال إطالقا، وإن كان خائفاً ينال أمنا، وإن

ومن رأى أنه يذبح إنساناً فإنه يظلمه، وكذلك كل شيء ال حيلّ ذحبه، فإن الفاعل يظلم . يف واليته
ومن كان . ومن ذبح بعض حمارمه فإنه يهمل قدره ويقاطعه، وإذا ذَُبح العبد يف املنام فإنه يعتق. املفعول به
والذبح زواج، فمن ذبح ما يدل على النساء من احلمام والنعاج . ورأى أنه قد ذُبح فُرج عنه مههمهموماً 

ومن رأى مذبوحاً ال يدري من ذحبه فإنه رجل . ومن ذبح شيئاً من قفاه فإنه يأتيه يف الدبر. فإنه يتزوج
أنه ذبح صبياً . وإن رأى. هوأما من ذبح أباه وأمه فإنه يعق. قد ابتدع بدعة، أو قلّد عنقه شهادة زور

وإن رأى إنسان أن سلطاناً ذبح رجالً . صغريا شواه، ومل ينضج الشواء فإن الظلم يف ذلك ألبيه وأمه
ووضعه على عنق صاحب الرؤيا فإن السلطان يظلم إنساناً، ويطلب منه ما ال يقدر عليه، ويطالب هذا 

إنه يؤخذ به وال يغرم وتكون الغرامة على صاحبه وإن كان املذبوح معه رأسه ف. احلامل بتلك املطالبة
. ومن رأى أن رجالً مذبوحاً أو قوماً مذبوحني فهم ضالل وذوو أهواء وبدع. ولكنه ينال منه ثقالً ومهاً

وإذا خرج دم الذبح فهو ظلم وعقوق، وإن مل خيرج دم فهو . ومن رأى أنه يذبح نفسه فامرأته منه حرام
  .صلة وكرامة

  الذر

والذر يف النوم ينسب يف .  يف املنام أنه يعد الذر أو يأخذه، فإنه يدل على الظلم والعدوان والفتنةمن رأى
الذر جند من : وقيل. والذر يدل على الضعفاء من الناس. العدد إىل الذرية واجلند واملال وطول احلياة

  .جنود اللّه تعاىل

  الذراريح
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أما . ومن كان جمهول احلال دلّت على خري. فتكون رديئةمن رآها يف املنام وكان عمله عمال وسخا 
  .بالنسبة للعطارين وسائر الناس فتدل على مضرة

  الذراع

ومن مسح ثوباً . وكذلك الشرب واملساحة سفر، ويكون السفر قدر ما زرع، أو شرب يف الكثرة والقلة
عه فإنه حيج أو جياهد أو يسافر سفراً فإذا مسح أرضاً ببا. بشربه أو حائطاً أو أرضاً فإنه يسافر إىل قرية

ومن رأى امرأة حاسرة . والشعر على الذراعني دين يلزمه. أما ذراع اليد فيدل على احلزن. طويال
  .الذراعني فهي الدنيا

  ذرق الطائر

  .ورمبا دلّ ذرق النسر والعقاب على خلع امللك. هو يف املنام كسوة النتشاره يف الثوب

  الذرة

  .ال كثري، قليل املنفعة، خامل الذكرهي يف املنام م

  الذقن

ومن رأى أنَ ذقنه . وتدل رؤيته يف املنام على سيد العشرية وصاحب نسل كثري. وهو احلنك األسفل
وتدل الذقن على ما يتجمل . طالت، فإنه يصري صخاباً، ويتكلم مبا ال يعنيه، ويضعف بعد قوة ويسترخي

اعده، أو خادم خيدمه، أو منصب جليل يستقل به، ورمبا دلّت الذقن به اإلنسان من مال ظاهر أو والد يس
  .على إسباغ الوضوء

  الذَكَر العضو التناسلي

  .يدل يف املنام على املال والولد والعمر

  الذكور من الناس

 :تدل رؤية اإلنسان الذكر يف املنام على الفضل والسعة، وإن اللّه تعاىل فضل الذكر على األنثى، قال تعاىل

  ."فللذكر مثل حظ األنثيني"
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  ذكر اهللا

إذا رآه أحد يف جملس مثل قراءة القرآن والدعاء وقصيدة الزهد والعبادة فإنه يدل على أن ذلك املوضع 
ومن رأى أنه يذكر اللّه تعاىل كثرياً فإنه ينصر على . يعمر عمارة حمكمة على قدر القراءة وصحتها

ذكر يف املنام رجل ناصح ينجي الناس من خطاياهم، وإن كان تاجراً وأما التذكري للناس، فإن امل. أعدائه
ومن رأى أنه يذكر وليس أهالً لذلك فإنه يف هم ومرض، وهو يدعو اللّه بالفَرج، . ينجيهم من اخلسارة

فإن تكلم بكالم الرب واحلكمة وكان صادقاً يف ذكره فيأتيه الفرج ويربأ من مرضه، وخيرج من ضيق إىل 
لص من دين عليه، أو ينصر على ظامل، فإن كان كالمه سيئا فيتعسر عليه ذلك ويتكلم بشيء سعة، وخي

  .يستهزأ به ويضحك منه

  الذل

والذلة دالة على الفقر والبخل والنقص يف . من رأى يف املنام أنه ذليل فإنه يعز وينتصر، وكل ذليل منصور
  .الدين

  الذم

    

  .والعدول عن كتاب اللّه تعاىل وسنة نبيه عليه الصالة والسالميدل يف املنام على إتيان الفواحش، 

  الذَنب

واإلقرار بالذنب عز وشرف، وارتكاب . هو يف املنام دين، فمن رأى ذنوبا اجتمعت عليه فتلك ديون
  .الذنب ارتكاب الدين، كما أن الدين يف املنام يدلَ على ارتكاب اآلثام

  الذَّنَب

  .رأى أنه له ذََنبا كان له تبع من الناس، وإن الذنب تابع لصاحبهفمن . هو يف املنام تبع

  الذَّهب

ومن رأى أنه لبس شيئاً من الذهب فإنه يصاهر قوماً غري أكفاء . إنه غم: وقيل. هو يف املنام أمر مكروه
. وإن أصاب سبيكة ذهب، أصابه هم بقدر ما أصاب من الذهب، أو غضب عليه السلطان وغرمه. له
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ومن رأى أنه أعطي قطعة . أى أنه يذيب الذهب، خوصم يف أمر مكروه، ووقع يف ألسنة الناسفإن ر
ومن رأى أنه وجد دنانري صحيحة، فإنه يرى وجه امللك، ويرجع . ذهب كبرية فإنه ينال سلطاناً ورياسة

ومن رأى . يقومن رأى أن بيته من ذهب أصابه حر. فإن رأى أنه سبك ذهبا نال شراً وهالكاً. منه ساملا
ومن رأى أن عليه . ومن رأى أن عينيه من ذهب عمي بصره. أنه يديه من ذهب بطلتا وصارتا بال حركة

وتدل رؤية الذهب على األفراح . قالدة من ذهب أو فضة أو خرز أو جوهر ولِّي والية، وتقلّد أمانة
وإذا صار الذهب .  والعلم واهلدىواألرزاق، واألعمال الصاحلة وذَهاب اهلموم، وعلى األزواج واألوالد،

يف املنام فضة دلّ على تغري حال من دلّ عليه من النساء واألموال واألوالد واخلدم من الزيادة إىل النقص، 
كما إن الفضة إذا صارت يف املنام ذهبا دلّ ذلك على حسن حال من دلّ عليه من األزواج أو األهل أو 

ه قربات إىل اللّه سبحانه، وأما املطلي بالذهب فإنه يدلّ على التشبه واملنسوج بالذهب وما أشبه. العشرية
واخلالص من الذهب والفضة يدلّ على اإلخالص وصفاء النية والعهد . بأبناء الدنيا أو بأعمال أهل اآلخرة

  .الصحيح، واملغزول من الذهب والفضة رزق مستمر، وكذلك املمدود من النحاس واحلديد

  الذهبي

  .ورمبا دلّ على من ميزج احلق بالباطل. على األفراح واملسراتتدل رؤيته 

  الذؤابة

وذؤابة املرأة إذا طالت . والذؤابة جارية. هي يف املنام ولد ذكر مبارك حلامله، وهي مال ملن رآها برأسه
احبتها، ولد هلا، فإن رأت أا كثيفة الشعر فإا تعمل عمال تشتهر به، فإن أبصرها الناس فإا فضيحة لص

فإن رأت املرأة أا مكشوفة الرأس فإن زوجها غائب . وسواد شعرها حسن حال زوجها ومركزها عنده
وإن رأت شعرها براقاً فامحاً تستغين مبال . فإن مل يكن هلا زوج فإا ال تتزوج أبداً. ال يرجع إليها

  .زوجها

  الذئب

ومن رأى يف . ه ذئباً فإن اللص يدخل دارهفمن رأى يف دار. هو يف املنام عدو ظامل لص صعب كذّاب
فإن رأى أن ذئبا حتول ثوراً فإن غالما لصاً يصري منصفاً . منامه ذئباً فإنه يتهم رجالً وهو بريء من التهمة

من رأى يف منامه ذئباً فإنه يسمع كالماً حسناً من رئيسه أو يصيب خرياً، فإن صاده نال : وقيل. كرمياً
ومن . على أيام السنة، وإن الذئاب يتبع بعضها بعضاً على سنن واحد على االستواءوالذئب يدل . سروراً
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. ومن رأى أنه صار ذئبا يف منامه نال سروراً وفرحاً. رأى ذئبا صار أنيساً كاخلروف فإنه لص يتوب

وتدل . ومن رأى أنه يعاجل ذئبا فإنه يعاجل رجالً. والذئب سلطان ظامل أو لص ضعيف أو رجل كاذب
فإن رأى يف املنام كلباً وذئباً اجتمعا واتفقا، . ية الذئب على الكذب واحليلة والعداوة لألهل واملكر مرؤ

  .دلّ ذلك على النفاق واملكر واخلديعة

  باب الراء

  الراحة

. وإن كان الرائي مريضاً دلّ ذلك على قرب أجله. هي يف املنام بعد التعب تدل على الغىن بعد الفقر

  . الراحة على النكدوربما دلّت

  الرأس

    

ويدل ِعظَم . ومن رأى أن رأسه أعظم مما كان فإن ذلك أبوه. هو يف املنام رئاسة اإلنسان ورأس ماله
ومن رأى أن له رأسني أو ثالثة فإنه يظفر . الرأس على زيادة الشرف، وِصغر الرأس على نقصان الشرف

، وإن كان غنياً فيكون له أوالد بررة حممودون، وإن كان بأعدائه إن كان مبارزاً، وإن كان فقرياً استغىن
ومن رأى أن رأسه منكَس فإنه . ومن رأى أن رأسه مكشوف فإنه يعمى. عازباً يتزوج، وينال ما يريده

وإن رأى أنه منكَّس الرأس منحن فإنه معترف . يعيش عيشاً طويال بتوبيخ وجهد لقصة هاروت وماروت
وإن رأى أنه منكًس الرأس بني الناس أو عند . ح، تدل رؤياه هذه على طول عيشهخبطيئته مقبل إىل الصال

ومن رأى رأسه مقلوباً فإن ذلك يدل ملن . السلطان فإنه ارتكب خطيئة وهو نادم عليها، ويرغب يف التوبة
فراً على يريد سفراً على مانع مينعه من خروجه، وعلى أنه ال يرى ما يتمناه عاجالً، ويدل فيمن كان مسا

ومن رأى رأسه قد عظُم فإنه يرأس قومه، ومن رأى رأسه صغر وكان رئيسا غِزل عن . رجوع إىل بلده
والرأس يدل على رأس املال، . ومن رأى رأسه قِطع من غري ضرب وكان عبداً فإنه يعتق. رئاسته

ته ألف دينار أو ألف درهم والرؤوس املقطوعة تدل على املال، فمن رأى بيده رأس آدمي فإنه ينال ما قيم
ومن أصبح رأسه رأس أسد فإنه ينال ملكاً، فإن أصبح رأسه رأس كلب . أو مائة على قدر صاحب الرؤيا

ومن رأى رأسه قد . ومن رأى رأسه قد رض باحلجارة، فإنه ينام عن صالة العشاء. أو محار فإنه ينال تعباً
أى اإلنسان يف رأسه أو عنقه قرحة وأملاً فإن ذلك يدل وإذا ر. أصبح رأس طري فإنه يكون كثري األسفار

. ومن رأى رأسه مثل شيء من األنعام فإنه يصري إىل الكد والتعب والعبودية. على املرض يف مجيع الناس
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ومن رأى أن رأسه أصبح رأس فيل أو أسد أو منر أو ذئب فإنه يأخذ يف إنشاء أمور أرفع من قدرها 
ئاسة والظفر على األعداء وإن رأى رأسه مطيباً مدهوناً دلّت رؤياه على حسن ويستفيد منها، وينال الر

فإن رأى كأنه أكل رأس إنسان . فإن رأى رؤوساً مقطوعة بيده دلّت رؤياه إىل خضوع الناس له. جده
نيئاً فإنه يغتاب رئيساً، وحيصل على مال من بعض الرؤساء، فإن رأى كأنه أكله مطبوخاً فهو رأس مال 

فإن رأى كأنه أخذ رأسه بيده فهو مال يصري . لك الرجل إن كان معروفاً، وإال فهو ماله نفسه يأكلهذ
ومن رأى . إليه أكثره دية، وأقله ألف درهم، وهذه الرؤيا تدل على وقوع صلح بينه وبني رجل عليه دين

ن رأسه قد قِطع، فإن رأى أ. رأسه قد بعد عنه من غري ضرب، فحمله من ذلك املوضع أزال رئاسته
والرأس على رمح أو خشبة تدل على رئيس . فأخذه ووضعه فعاد صحيحا كما كان فإنه يقتل يف اجلهاد

ومن رأى أن رأساً من رؤوس الناس يف وعاء عليه دم، فهو رجل رئيس يكذب عليه هناك، . مرتفع الشأن
 أشرف ما يف البدن فيدل على ورمبا كان خربا كاذبا يأتيه وإن الدم كذب يف هذا املوضع، والرأس

ورمبا دلّ الرأس على قلعة امللك . الرئاسة، وقد يدل على القدر ذات األذان أو رأس البطيخ أو رأس الرقيق
وخزانته، ورمبا دلّ على ما يستره من عمامة وقلنسوة وسقف، ورمبا دلّ على تاج امللك والبيضة 

اس به ألنه حمل العقل الذي حيرر األشياء ومييزها، فبه للمحارب، وقد يدل على امليزان واملكيال وما يق
ورمبا دلّ الرأس على احلمام والفرن، وعلى كل مكان ينعقد فيه البخار يف الوهج . يأخذ وبه يعطي

ورمبا دلّ العامل على علمه، . ورمبا دلّ الرأس على اخليمة القائمة ذات العمد واألطناب. للمصلحة
ومن حسن رأسه أو كرب عن مقداره دلّ .  الذكر اجلميل، وعلى املوت واحلياةوالصانع على صنعته، وعلى

وإن صغر رأسه دلّ . ورمبا دلّ كرب الرأس على العلم الوافر أو احلكمة أو العقل. على العز والرفعة والرزق
أو علوما فإن صار له يف املنام عدة رؤوس رزق ذرية . على زوال املنصب وقلة املال والوقوع يف اجلهالة

ومن . مفيدة، أو ضياعا أو أمالكاً، أو أوالداً أو أتباعاَ أو ماال، وإالّ كربت عائلته، وثَقُل ظهره، وقلّ رحبه
فإن قَطع رأسه بيده قتل نفسه بسوء . فقد رأسه دلّ على أنه ميشي بغري وعي لكثرة اهلموم واألنكاد

.  يقاطع من يعز عليه، أو خيون والده أو سيدهتدبريه، أو كان ال يكمل الوضوء أو ال يتم السجود، أو

ومن رأى أن رأسه قد زال عنه فإنه يزول عنه راس ماله الذي يعيش منه وبه قوامه، ورمبا حلق رأسه أو 
    فارق قلنسوته أو عمامته يف احلر، أو هدم غرفته، فإنه كان عبداً 

ومن . دبري صاحب الرؤيا يف رأس مالهومن رأى أن رأسه بيده، وهو ينظر إليه فإن ذلك ت. باعه سيده
ومن رأى أن عنقه ضرب وبعد الرأس منه، وكان عبداً عتق، وإن . رأى أنه ذهب برأسه فإنه مرض يصيبه

كان مهموما فرج اللّه مهه، وإن كان مديناً يقضى دينه، ورمبا يصيب ماالً عظيماً، فإن عرف الذي ضربه 
ومن رأى أن رؤوس الناس مقطوعة .  رأى أنه يكلّم رأسه أصاب خرياًومن. نال منه خرياً كثرياً على يديه
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يف بلد أو حملة أو على باب أو يف بيت فإن رؤساء الناس يأتون ذلك املوضع وجيتمعون فيه، فإن رأى أنه 
ومن رأى أن . يأكلها، أو يأكل منها، أو يطعمها غريه، فإنه يصيب ماالً من عظماء الناس ورؤسائهم

فمن رأى ملك . الياً يضرب عنقه فإن الوايل هو اللّه تعاىل ينجيه من مهومه، ويعينه على أمورهملكاً أو و
. أنه يضرب رقاب رعيته، فإنه يعفو عن املذنبني ويعتق رقام، وضرب الرقبة يدل يف املماليك على العتق

فإن ذلك مذموم ملن من رأى أن عنقه تضرب حبكم حاكم أو بقطع الطريق أو يف احلرب وغريه : وقيل
وأما يف الصيارفة . كان أبواه باقني، وكان له ولد، وذلك ألن الرأس يشبه الوالدين ألما سبب احلياة

ويدل يف املسافرين على رجوعهم، ويف املخاصمني على . وأرباب األموال فإنه يدل على ذهاب أمواهلم
وإذا رأى . أوالد وال يستطيع اخلروج يف سفرفإن رأى رأسه يف يده فإن ذلك صاحل ملن يكون له . الغلبة

أن يف يديه رأسه، وله راس آخر طبيعي دلّ على أنه يقاوم شيئاً من اآلفات اليت يتعرض هلا، ويصلح شيئاً 
فإن رأى . فإن رأى السلطان يف رأسه عظماً فهو زيادة وقوة يف سلطانه. من أموره الرديئة اليت يف حوزته

وإن رأى . عدل، فإن رأى أن رأسه رأس كلب فإنه جيور ويعامل رعيته بالسفهأن رأسه رأس كبش فإنه ي
أن رأسه قد اصبح رأس محار فإنه يرفع رأسه يف الصالة قبل اإلمام ملا ورد يف احلديث النبوي، أو أنه يصري 

. نتفع منهوإذا رأى أنه اشترى شيئاً من رؤوس الغنم أو البقر فإنه يستفيد رئيسا أستاذاً ي. جاهالً سفيها

فإن رأى أنه يأكل راس شاة أو رأس بقرة أو ثور أو رأس مجل نيئا، فإنه يغتاب رئيساً، فإن كان مطبوخاً 
والرأس من الشاة رأس مال أكثره عشرة . أو مشويا فإنه يستفيد ماالً من الرؤساء، أو يأكل راس ماله

ومن رأى . عيون عيون أموال الرؤساءوأكل ال. وأكل الدماغ مال مدفون. آالف درهم، وأقلُه ألف درهم
  .وقد يكون ذلك من مرياث. أنه يأكل رأس غنم وكراعه فإنه ينال عزاً وماالً

    

  الرآس

تدل رؤيته على املتصرف يف رؤوس أموال الناس كالصراف والصرييف ورمبا دلّت رؤيته على املوت أو 
 وقروا ودمائها، دلّ ذلك على فناء وإن كانت الرؤوس جمهولة، وأا بشعرها. الوقوع يف الشدائد

والرآس مالك رؤوس الناس وقاهر . العلماء ومسك الرؤساء خاصة إن كان بائعها متجوالً شديد البأس
  .والرآس يعرب بالسلطان. رؤوسهم سلطاناً أو صناعة، تدبرياً

  رأس جالوت
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ومن رأى أنه . مكر وغشمن رأى يف املنام أنه رأس جالوت فإنه رجل مكار يدعو الناس إىل خداع و
  .يسمى رأس جالوت وهو كاره لذلك، فإنه يرمى مبكر وخديعة أو مبصيبة أو غش، وهو بريء من ذلك

  الراعي

ومن رأى أنه . هو يف املنام صاحب والية، ويدل على معلم الصبيان، ومن يتوىل أمر السلطان واحلاكم
وراعي اجليل . أ القرآن وال حيسن فهم معانيهأعرايب يرعى الغنم، وال يعرف مواضع الرعي، فإنه يقر

فإن رأى أنه راع فهي والية يليها . والراعي وال على رعيته حيتشد ملصلحتهم. البخايت وال على العجم
وتدل رؤية الراعي على علو القدر والتحكم يف الرعية بالعدل واإلنصاف، . على حنو ما رأى من األغنام
  .ل على معاشرة الكفار واملبتدعنيإال أن يرعى اخلنازير فإنه يد

  الراقي

وإن مل . إذا كان الراقي يف املنام يذكر اللّه تعاىل يف رقيته فهو رجل يصلح بني الناس ويروح عنهم مهومهم
  .وراقي احليات رجل غدار يصحب أشرار الناس. يذكر يف رقيته اسم اللّه تعاىل فكالمه باطل

  الران

فإن لبسه غري الوايل فإنه . ناً وهو وال من الوالة فإنه يلي والية على بلدهمن رأى يف املنام أنه لبس را
  .يتزوج امرأة غنية، ليس هلا محيم

  الراهب

من رأى أنه أصبح راهباً فإنه يكون : وقيل. من رأى أنه راهب يف املنام فإنه صاحب بدعة، قد أفرط فيها
ويدل على أنه مكار خداع . مور ذل وخوفله ثناء حسن، ولكن يعسر عليه شأن، ويصحبه يف مجيع األ

  .مبتدع

  الراووق

. أو على حضور أماكن البدع والفساد. أو على الزمر والغناء. يدل يف املنام على خالصة الدين والعلم

  .والراووق رجل صادق يقول احلق وال يرضى بالدنس

  الراوية
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والراوية للسلطان كورة .  الرزق أو على السفرورمبا دلّت على. تدل رؤيته يف املنام على اإلمام يف الرواية
عامرة يجىب منها مال عظيم مع عدل وإنصاف، وللتاجر جتارة شريفة برخاء وإنصاف، وللصانع عمل 

  .ومن حفظ يف املنام شيئاً نال علما ورزقاً وحظاً يف صناعته. رفيٍع واسع عظيم

  الراية

 عامل أو إمام أو زاهد فطن شجاع أو غين سخي، أو والراية. هي يف املنام أمر معلوم مشهور، ورئاسة
فإن كانت الراية محراء فإن الرجل يرى ما يدل على السرير، وإن كانت سوداء . قوي غالب يقتدى به

ومن رأى األعالم فذلك مطر، وإن كانت األعالم سوداء . واللواء للمرأة زوج. فإنه يرى من الراية سؤدداً
اء فهو غيور ال يتزوج، وإن كانت محراء فهو حرب، وإن كانت صفراء فهي فإنه عامل، وإن كانت بيض

وإن رأى العلم فإنه سيهتدي ألموره وخيرج من غمه . وباء يف اجلند، وإن كانت خضراء فهو سفر يف الرب
من رأى يف منامه راية صار يف بلده : وقيل. وحزنه وتفتح له ما انسد عليه من أموره ويشرح له صدره

. وإذا رأت املرأة أا دفنت ثالثة ألوية، فإنها تتزوج ثالثة أزواج من أشراف الناس ميوتون عنها. راًمذكو

وصاحب الراية يفسر بالقاضي، . والراية الكبرية رياح وأمطار. والراية يف املنام زواج، وللحامل ولد ذكر
  .لواءانظر أيضاً العلم، وانظر ال. فإن محلها من كان طالب القضاء ناله

  الرباط

رباط يف سبيل اللّه تعاىل، وهو يدل يف املنام على االعتكاف على الطاعة، : األول: هلذه الكلمة مدلوالن
وإن رأى املريض أو الغائب أنه راجع من . وااللتزام بأوامر اهللا، واتباع السنة الشريفة، وتقوى اللّه تعاىل

رباط السكن، وهو يدل يف املنام : والثاين. عودة الغائبالرباط أو الغزو فإنه دليل على شفاء املريض و
ورمبا دلّ الرباط على . على الرباط يف الغزو يف سبيل اللّه تعاىل، ويدل الرباط على االعتكاف على الصالة

وتدل اخللوات يف الرباط على اجلماعة املقيمني فيها، فخلوة . الرجوع ومنع النفس عن شهواا ولذاا
  .الً تدل على الرتبة وإجناز الوعداألربعني مث

  الربان

    

وتدل رؤيته يف املنام على األسفار البعيدة، وعلى املال واملتاجر املرحبة، . وهو سائق السفن يف البحر املاحل
  .ومعاشرة الزنوج
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  الربيع

 والية ال يدل على ولد ال يطول عمره، أو امرأة ال يدوم زواجها، أو: وقيل. يدل يف املنام على الدراهم
  .تبقى، أو فرح يزول سريعاً

  الرتبة

  .تدل يف املنام لذوي املسكنة على زوجة أو معيشة أو عمل صاحل يرفعه اللّه تعاىل به

  الرتيالء

والرتيالء يف املنام عدو قتال حقري املنظر، شديد . هي يف املنام امرأة مفسدة مؤدية ملا يرومه الناس منها
  .الطعنة

  لُقةرجعة المرأة المط

  .هي يف املنام دليل على عافية املريض أو رجوعه إىل ما كان عليه من دين أو مذهب أو صنعة

  الرجل

ومن رأى رجالً . هو يف املنام إذا كان الرجل معروفاً، فهو ذلك الرجل بعينه، أو مسيه أو نظريه من الناس
و من شبيهه، فإن أخذ منه ما يستحب معروفاً يف منامه فهو يرجو منه شيئاً أو من نظريه أو من مسيه أ

جوهره فإنه ينال منه ما يرجوه، فإن أخذ منه قميصاً جديداً وكان من رجال الوالية فإنه يأخذ منه عهداً 
ورؤية بين آدم يف املنام تدل على . للوالية، فإن أخذ منه حبالً فإنه عهد ألن العرب تسمي العهد حبالً

ويل، فرؤية امللوك نصر، ورؤية احلكام حماكمة، ورؤية الوالة خماوف، ورؤية كل طائفة هلا تأ. الكرامة
ورؤية اجلند أسفار، ورؤية الصناع دالة على صنائعهم وعلى الرزق، ورؤية النساء فتنة، ورؤبة الصاحلني 

 وما من دابة يف األرض": ورمبا دلّت رؤية بين آدم على ما سواهم مما ذكر اللّه تعاىل، قال تعاىل. عبادة

، فرؤية الصاحل من بين آدم رمبا دلّت على الصاحل من الدواب أو "وال طائر يطري جبناحيه إال أمم امثالكم
الطري، كما دلّت الدابة الصاحلة أو الطري النافع على اآلدمي الذي يغلب عليه اخلري، وملا يف ابن آدم من 

واهللا ": م على الزرع احملصود، قال تعاىلورمبا دلّت رؤية بين آد. اخللق الذي يشبه الطري والوحش وغريه
وتدل رؤية بين أدم على الشبهات يف الكسب الختالف كسبهم أو البناء . "أنبتكم من األرض نباتاً

  .العجيب أو الصنعة املليحة
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  الِرجل

    

 فإن رأى أن رجليه صعدتا إىل السماء. هي يف املنام قوام الرجل، وبالرجلني قوامه يف السراء والضراء

وإن رأى أنه يزين برجله .فإن رأى أما احضرتا فإنه يقع يف ماله خذالن. وابتعدتا عنه فإن والده ميوت
وإن رأى أنه ميشي حافيا فإنه يناله تعب ونصب ومن رأى أنه يأكل رجل إنسان . فإنه ميشي خلف النساء

ومن رأى أن . من أمر دينه ودنياهفينال قربا ووسيلة إىل اللّه تعاىل، وتنجح أموره، وتقضى مجيع حوائجه 
ومن رأى أنه له أرجال كثرية فإنه خري ومنفعة للمسافر، وملن . رجليه حتترقان فإنه يتبدل ما ميلكه ويتغري

حيتمل الرياسة، وللمالحني سفر مع نفع كثري، وللفقراء وجود أشياء ملن ترج من اخلريات، ولألغنياء سقم 
ومن رأى إحدى رجليه صارتا . وألشرار الناس سجن وحزن ومالمةومرض، وملريض العني زوال بصره، 

ومن رأى أنه داس ملكا برجلني فإنه يصيب برجلني وهو ميشي دينارا . حجرا، فإا جتف وال ينتفع ا
ومن استوت رجله أو . والرجالن أبوان. ومن رأى أنّ رجله قطعت ذهب نصف ماله. عليه صورة امللك

ومن رأى أن رجلني قطعتا ذهب ماله، ورمبا دلّ ذلك على . زا وبطشا وقوةكثرت أصابع رجله نال ع
إن : وقيل. ومن رأى أنّ رجله انكسرت فال يقربن السلطان أياما، وليدع بلده، ويسأل اللّه العافية. موته

وإن . ومن رأى أنّ إحدى رجليه أطول من األخرى فإنه يسافر، وينال مساعدة. كان مريضاً فذلك موته
ورجل امللك تدل على رجاله، فإن رأى . ن غنيا فإنه ميرض ألنّ الغين حيتاج إىل من ميشي يف أمورهكا

ومن رأى أنّ له أربعة أرجل، فإن كان فقرياً . ملك أنه قطع رجل ملك آخر فإنه يأخذ عبيدا من رجاله
كربه، ويدل للمريض فإنه يسافر وينال مساعدة، وإن كان غنيا فإنه ميرض، وقد يدل على طول عمره و

ومن . على املوت، ومن رأى أنه ميشي على رجل واحدة دلّ ذلك على ذهاب نصف ماله أو نصف عمره
رأى أنه ميشي على ثالثة أرجل فإنه ال ميوت حىت ميشي بالعصا إما لكرب سنه، وطول عمره، وإما لعلة 

ومن . ا فإنه يعزل وال ميشي إالَ بالوكالءوالقاضي والوايل إذا رأى أن له أرجال كثرية ميشي . ترتل به
رأى أنَّ رجليه من حديد دلّ ذلك على طول عمره، وحسن ماله يف معيشته وماله، وإن رآمها من زجاج 

. وإن رآمها من ذهب فإنه يسعى ما يف ذهب له من املال بغرامة. دلّ على قلة عمره، وضعف مقدرته

وإن رآمها من . وإن رآمها من حناس سعى ما يف إفالس. لنساءوإن رآمها من فضة سعى ما يف طلب ا
رصاص دلّ على خدر أو فاجل يرتل به إالَ أن يكون يف الرؤيا ما يدل على اخلري فإنه يسعى ما يف مرضاة 

وأصابع . وإن رأى حلم رجليه قد ذهب دلّ ذلك على بره. اللّه تعاىل، أو يقف ما يف سبيل اللّه تعاىل
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: وقيل. ومن رأى أن رجليه توجعتا فقد سعى يف سيئات، ونزلت به عقوبة. دلّ على أعمال الربرجليه ت

  .من تأملت رجله حتول من حال إىل آخر

  الرجم

والرجم قذف يف العرض إال أن يكون الرجم حداً، . من رأى يف املنام أنه رجم أحداً فإنه يسب إنساناً
  .فإنه يدل على طهارة املرجوم من الذنوب

  الرجوع من السفر

إنه يدل على الفَرج من اهلموم، والنجاة من االسواء، : وقيل. يدل يف املنام على أداء حق واجب عليه
  .ورمبا دلّت هذه الرؤيا على توبة الرائي من الذنوب، فإن معىن التوبة الرجوع عن املعصية. ونيل النعمة

  الرحى

    

أو غناهم بعد فقرهم، وعلى الزوجة للعازب والزوج للعازبة، تدل يف املنام على فَرج أهلها من ضيقهم، 
ورؤية الرحى يف الدار اليت مل جتر هلم ا عادة دالة على األنكاد والغلبة واخلصام، فإن طحن فيها خبزاً أو 

وإن طحن قمحاً أو شعريا أو ما فيه نفع دلّ على تسهيل . حلما أو عسالً دلّ على فساد أهلها، وريائهم
وإذا رؤيت الرحى الكبرية يف . م وإدرار رزقهم وشفائهم من أمراضهم، وجتديد من يقوم مبصاحلهمأموره

وسط املدينة أو يف املساجد وكان البلد خراباً كانت الرحى، السيما إن كانت تطحن ناراً أو صخرا، 
: وقال بعضهم. زيالًوإال كانت طاعونا، ال سيما إن كان ما تطحنه شعريا معفنا أو ماء وطيناً أو حلماً ه

ومن . والرحى إذا دارت معوجة فيغلو السعر. الرحى إذا دارت سفراً، فإن دارت بال حنطة فهو تعب
. ومن رأى رحى تدور بال طحن فإا سفر. رأى له رحى تدور بالدوالب فإا رزق غزير ملن رآها

فرجالن فاسقان شريكان ال وأما رحى اليد . والرحى إذا دارت بال سبب دلّت على قرب أجل الرائي
ومن رأى أنه يدير الرحى بيده فيطحن ا، فإنه يتكل يف دينه ومعيشته على يده، . يتهيأ لغريمها صالحهما

. والرحى تدل على األمور الرديئة، وعلى خادمني أمناء. وينال عيشا ورزقا بقدر ما خرج من ذلك الدقيق

ومن رأى رحى .  رأى بيده رحى فإنه يضرب ويسجنومن. الرحى تدل على األعراس واألختان: وقيل
انكسرت وكان سجيناً فإنه ينجو من سجنه، وإن كان مهموما فرج عنه مهه، وإن كان يف مهلكة جنا أو 

فإن رأى أن . ومن رأى أن له رحى تطحن طعاما مباء جار أو بغري ماء، فإن معيشته من كد غريه. مات
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والرحى تدل على .  فإن رآها تطحن حجارة أصابه خوف.حجر الرحى انكسر مات صاحب الرحى
أو أشترى خادما، أو سافر إن . ومن اشترى رحى تزوج إن كان عازبا، أو زوج ابنه أو ابنته،. اخلوف

انكسار الرحى يدل على فرج صاحبها من : وقيل. ورحى الريح خصِومة ال بقاء هلا. كان من أهل السفر
ما رحى الزعفران فإا تدىل على األفراح واملسرات وصالح احلال موت صاحبها، وأ: اهلموم، وقيل
ورمبا دلّت . ورحى املاء واهلواء غلمان السلطان أو بوابه. ورمبا دلّت على املرض بالصفراء. والثناء الطيب

ورحى اليد دالة على الراحة والفرج، ورمبا دلّت على . على تيسري العسري وجريان السفن وهطول الغيث
ورمبا دلّت على الزوجة واملعيشة والرزق، فإن كانت كاملة العدة دلّت على . ر واخلصومة أو اجلاريةالش

  .وتدل على املرأة األكولة الكثرية الشر. إجناز األمور والسفر السريع

  الرحال

أما . اورمبا دلّت رؤيته على األوالد من الزن. تدل رؤيته يف املنام على زواج املتعة، وامليل إىل الرخص
والرحالة امرأة حرة من . والرحل هو رحلة وسفر وانتقال. رحل الدابة يف املنام فيدل على املتاع اجلليل

  .قوم أغنياء

  الرحمة

ومن . فإن رأى أنه مرحوم فإنه يغفَر له. من رأى يف املنام رحيماً يرحم ضعيفاً، فإن دينه يقوى ويصح
  .فإن رأى أنه رحيم فرح فإنه حيفظ القرآن الكرمي.  نعمةرأى أن رمحة اللّه ترتل عليه فإنه يرزق

  الرخام

ومن رأى يف املنام . يدل يف املنام على العز ورفع القدر، واملال واألزواج احلسان، واملماليك واجلواري
شيئاً من ذلك استغىن من بعد فقره، وتزوج أو تسرى، أو أشترى املماليك واملتاجر املفيدة، ورمبا نال 

وأما ما يصنع من .  وشعراً وأوالداً صاحلني، إن كان يف اليقظة أهالً لذلك، ورمبا نال منصبا جليالعلما
الرخام كاألحواض والفساقي والسباع اليت ترتل املياه من أفواهها والقواعد والعمد واألعتاب فإن ذلك 

ن، ودليل على األفراح كله ملن ملكه أو صار له أو تصرف فيه، وهو دليل على زوال اهلموم واألحزا
وأما القبور الرخامية . واملسرات، والشريفات من النساء واألوالد احلسان واملساكن الرفيعة واألرزاق

وأما الرخام املكون بعضه يف بعض، فإا دالة . فتدل على اآلخرة الصاحلة والثناء اجلميل واألوقات املربورة
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وأما الزير من الرخام أو املرمر فإنه يدل على النساء . تفعةعلى الكتابة املليحة والزواج باملهور املر
  .اجلميالت وذوات املنصب اجلليل

  الرخاء

  .وتفريج اهلموم واألنكاد. ويدل على قضاء الدين. يدل يف املنام على الفَرج بعد الشدة

  الرخّ

ورمبا دلّت رؤيته على . عيدةيدل يف املنام على األخبار الغريبة واألسفار الب: األول: هلذه الكلمة مدلوالن
  .اهلذر يف الكالم

    

ورمبا دلّ على الستر واملوت فجأة والصدق يف . تدل رؤيته يف املنام على االستقامة يف األمور: والثاين
  .انظر أيضاً الشطرنج. ويدل يف احلامل على والدة جارية. القول

  الرخمة

ومن رأى أنه أخذ .  إذا رؤيت ارا فإا تدل على مرضأما. هي يف املنام إنسان أمحق قذر إذا رؤيت ليالً
ومن رأى رمخاً كثرية دخل . رمخة فإنه يتعرض حلرب، وجتري فيها دماء كثرية، ورمبا مرض مرضاً شديدا

. فإن رأى مريض يف بيته رمخة فإنه ميوت أو يشرف على املوت من علته. بلدة نزل على أهلها عسكر

ويدل الرخم على . ن دليل خري ومنفعة، وأما لألطباء واملرضى فهي دليل شروالرمخة للدباغني والفخاري
والرخم تدل على اللصوص . األعداء وعلى أناس بطالني، وعلى أناس يغسلون املوتى، أو يأوون إىل املقابر

  .والفرقة والوحشة وخراب العامر والكالم الفاحش

  الرداد

بطال العمل، أو تعويق املسافر، وعلى القعود عن املناهي تدل رؤيته يف املنام على قاطع الطريق، وإ
  .واملخلفات

  الرداء

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  221  

فإذا كان رقيقاً فإنه رقة يف دين صاحبه، ألن . هو يف املنام جاه الرجل وعزه إذا كان جديداً أبيض اللون
. مرأة دنيئةإن الرداء ا: وقيل. الرداء دين الرجل وأمانيه فإن ارتداه يف الشتاء فهو متجمل صلف وهو فقري

ومن رأى أن عليه بردا ميانياً . وإن رأى أنه ضاع له رداء أو طيلسان بال فإنه يأمن من فقر ويباهي الناس
وإن رأت امرأة رداء فإن زوجها . جديداً أو كانت جوانبه متخرقة، فإنه يتعلم شيئاً من القرآن مثّ ينساه

  .انظر أيضاً الكساء. ة العنق، والعنق موضع األمانةوالرداء أمانة الرجل ألنه موضع صفح. غري حمسن إليها

  الرزاز

  .يدل يف املنام على ويل األمر الذي خيرج احلق من الباطل بشدة بأسه ومعرفته

  الرزة

ورمبا دلّت الرزة على الرزية، فقلعها من مكاا يف املنام رزية، . هي يف املنام عقد من املال كاملائة واأللف
  .ورمبا دلّت الرزات على لبس السراويل بالتكة.  عصمة وحفظ للمال أو العلموجتديدها أو كسرها

  الرزية

ورمبا دلّت الرزية على البشارة، . وتدل على السجن والفقر وعمى البصر. تدل يف املنام على موت املريض
  .وراحة عدوه الذي يفرح حبزنه

  الرسالة

وإن كان . يه من اآلخرين فإا دالة على املنصب اجلليلإذا كان اإلنسان يرسل الرسالة إىل غريه أو تأيت إل
وإذا أتته رسالة . فيها خري كاألمر باملعروف أو النهي عن املنكر فإا تدل على علو القدر وقضاء احلاجة

فإن . يف املنام وكان فيها بشرى فهي تدل على حسن عاقبته يف ما خييفه، أو يرزق ماالً أو ولداً أو زوجة
  .ورمبا مات قتيال.  الرسول أو ره أو ضربه دلّ على ارتداده عن دينه أو بدعته وضاللتهجىن على

  الرسام

تدل رؤيته يف املنام على قبول الكلمة، أو على صاحب الرأي، أو على صاحب األنساب والعقارات، 
  .واملشارك يف كل علم والرسام صاحب أمر وي، ورمبا كان مهندساً

  الرشاش
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  .ورمبا دلّت رؤيته على صالح األحوال واألرق واحلزن. على األمطارتدل رؤيته 

  الرصاص

هو يف املنام كسب حقري، ورمبا دلّ على أن صاحبه صارم مقدام، أو ممن ال يستحي فيما يقول، وال يقف 
والرصاص يف املنام يدل على عوام الناس وسفلتهم، فمن رأى أنه أخذ رصاصاً فإنه مال . عندما يفعل

فإن . ومن أخذ رصاصاً ذائبا فينبغي له أن حيفظ ما يف يده من املال لئال يذهب. فيده من ِقبل اوسيست
ومن رأى أنه يذيب رصاصاً فإنه خياصم يف أمر فيه وهن، ويقع يف . كان جامداً فليس عليه يف ماله بأس

  . وهن وخللوالرصاصي هو يف املنام صاحب. والرصاص يدل على ما يعمل منه. ألسنة الناس

  الرضاع

يدل يف املنام على االحتياج والتيتم والتلف وتغيري املزاج، فإن رأت امرأة أا ترضع إنساناً فإا انغالق 
ومن رأى أنه يرضع صبياً . الدنيا عليهما، أو حبسهما، ألن املرضع كالسجني إىل أن يترك الطفل الثدي

ومن أرضع صيدا أو ارتضع منه تناله شدة مث يفرج . اببعد الفطام فإنه يسجن أو ميرض أو يغلق عليه ب
ومن رأى أنه يف ثدييه لبنا فإنه مشرف على زيادة دنيا تدبر له ما مل يرضعه أحد، فإن . اللّه تعاىل عنه

وإن رأت املرأة أن رجالً ارتضع من لبنها فإنه يأخذ من ماهلا بقدر ما أخذ . ارضعه فال خري فيه للراضع
  .واملريض إذا رأى أنه يرضع فإنه يربأ من مرضه. كارهةمن اللنب وهي 

  الرضخ

    

  .من رأى يف املنام أنه يرضخ رأسه على صخرة فإنه ينام وال يصلي صالة العشاء

  الرضراض

  .هو يف املنام شغل ملن يراه، أو شقاء ملن يعانيه

  رضوان عليه السالم

ل رؤيته أيضاً على خازن امللك ورسوله باخلري وهو خازن اجلنان، ورؤيته يف املنام سرور دائم، كما تد
ومن كان سلطانه عليه غاضباً نال منه رضواناً، خاصة أنه . وإجناز الوعد، وقضاء احلاجات وإجابة الدعاء
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أعطاه شيئاً من مثار اجلنة أو كساه شيئاً من حللها، أو كان مقبالً عليه، أو مستبشرا به، فذلك دليل على 
. ورؤيته تدل على النعمة والعيش والرضا من اللّه تعاىل. وإظهار النعم عليه سراً وعالنيةرضوان اللّه تعاىل 

ومن رأى كأنه يف اجلنة، واملالئكة يسلمون عليه، ويدخلون عليه من كل باب غفر اللّه له وعفا عنه، 
راح صدره، ومن رأى رضوان عليه السالم فإنه يدل على زوال مهه، وانش. ويصل بطول الصرب إىل اخلري

  .وطيب عيشه

  الرطّب

. ومن رأى أنه يأكل رطباً يف غري أوانه فإنه مرض. هو يف املنام والية يف كورة عامرة إذا كان يف أوانه

والرطب دليل على البشارة بالولد . بل أكل الرطب رزق تقر به عينه: وقيل. والرطب للتاجر جتارة
فمن رأى أنه يأكل .  والرطب رزق حالل وشفاء وفَرجالذكر، والنصر على األعداء، والرباءة للعرض،

  .رطبا يف غري أوانه نال شفاء وبركة وفَرجاً

  الرعاف

فإن كان غليظاً فهو ولد سقط، ألن . هو يف املنام مال حرام يصيبه الراعف إن كان سائال كثرياً رقيقاً
اف ينفعه فإنه يصيبه من رئيسه خرياً ومن رأى أنّ أنفه رعف وكان يعتقد أن الرع. الولد علقة بعد النطفة

يتمول به ويهنأ به، وإن كان يعتقد أن الرعاف يضره فإنه يصيب من رئيسه خرياً يكون وباال عليه، وينال 
فإن كان هو الرئيس فإنه يرى جبسده خرياً بقدر ما رأى من القوة والضعف وكثرة الدم وقلته، . بعد ضرر

فإن ذهبت قوته بعد خروج الدم فإنه يفتقر، ألن الضعف فقر، . فعةفإن رعف قطرة أو قطرتني فإنه من
وإن قوي فإنه يستغين ألن القوة غىن الرجل فإن تلطخت ثيابه بدمه فإنه يصيب من ذلك ماالً مكروها 

فإن رأى أن الرعاف يقطر يف الطريق فإنه يؤدي زكاة . وإمثاً، فإن مل يتلطخ فإن صاحبه خيرج من إمث
الرعاف خري : وقيل. من رأى أنفه راعفاً نال كرتا وماال عظيماً: وقيل. ى قارعة الطريقويتصدق ا عل

فإن كان الرائي جيد به . الرعاف دليل على اهلم والنكد من حيث ال حيتسب: وقيل. يأتيك من رئيسك
  .إن الرعاف إصابة كرت: وقيل. راحة فرعافه دليل على الكسوة والشهرة

  الرعد

    

وقد يدل الرعد على . والرعد وعيد وديد من السلطان.  يف املنام بال مطر دلّ على اخلوفإذا كان الرعد
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فإن مسع الرعد يف املنام فإنه يقضي ديناً، . وقد يدل على أصوات الطبول. املواعيد احلسنة واألوامر اجلزيلة
وف للمسافر، وطمع والرعد والربق واملطر خ. وإن كان مريضاً شفي، وإن كان سجيناً أطلق من السجن

ومن مسع رعدا قاصفا يف بلد من البلدان فإن الناس ميوتون . والرعد صاحب شرطة وملك عظيم. للمقيم
ويدل صوت الرعد على خصومة وجدال، كما يدل على نقصان يف دينه . فجأة، ويقع بينهم فتنة وقتل

ملطر فإن ذلك خصب يناله أهل تلك فإن مسع الرعد مع املطر وكان الناس حمتاجني إىل ا. وخسارة يف ماله
ومن مسع الرعد . ومن رأى الرعد من غري برق فإنه يدل على اغتيال ومكر وسعي لقول الكذب. احمللة

وال خري يف مساع الرعد إذا كان معه ظلمة وبرق، فإن ذلك يدل على . فإنه يسمع من السلطان ما يكره
اع الرعد يف أوانه يدل على البشارة واخلري والربكة، ومس. الردة عن الدية، خاصة إن كان مع ذلك زلزلة

ورمبا دلّ مساع الرعد على التسبيح . وإن كان يف غري أوانه دلّ على احلركة يف اجليش لغزو أو فتنة
وإن كان . ورمبا دلّ مساعه على األمراض، أو مساع صوت الدفوف لفرح يوجب ذلك. والتهليل هللا تعاىل

وأما حكم الرعد . ورمبا دلّ مساعه على الصمم. ه تعاىل، وإن كان كافراً أسلمسامعه عاصيا تاب إىل اللّ
إذا سِمع الرعد يف املنام ووافق ذلك اليوم األول من شهر تشرين األول فإنه يدل على موت يف : فقالوا فيه

ن كان يف بالد الشام، وإن كان يف ستة أيام منه فإن الطعام يرخص، ويكثر الشراب والفاكهة مبصر، وإ
وإن مسع يف املنام رعدا ووافق ذلك أن يكون يف شهر تشرين . آخره رعد فإن الوباء يقع يف بالد الشام

الثاين فإن اخلري يكثر بأرض الرببر وأرض مصر، وتفتح مدينتان من مدن الكفر بالشام، ورمبا ظهر 
ك الطري ويقع الظلم كوكب بذنب، ويقع يف الشام سيب، ورمبا مات ملك من ملوك العرب، ويهل

وإن مسع يف املنام رعدا ووافق أن يكون ذلك يف عشرة أيام . بالشرق، ويهطل مطر ليس فيه ضرر وال نفع
من كانون األول فإنه يدل على موت العظماء باألندلس وجيور سلطام، ويكثر الفساد، وإن كانت 

وإن مسع يف املنام رعدا ووافق أن يكون . رطبالرؤيا يف سبعة أيام منه كان الشتاء باردا قاسياً، والربيع 
ذلك يف ستة أيام من شهر كانون الثاين فإنه يكون أمر عظيم من زالزل وخسف بأرض العراق، ورمبا 

وإن كانت الرؤيا يف آخره فهو ينذر بكسوف الشمس، . وقع الفناء يف البقر واملواشي، وختصب الغلة
وكب ينذر خبراب مدينة عظيمة، ويكون يف الشام مرض يظهر ك: وموت ملك من ملوك املغرب، وقيل

ورمد، وإن مسع يف املنام رعدا ووافق أن يكون ذلك يف أول يوم من شباط كان دليالً على خصب 
األرض ومنوها، ويكون بأرض يأجوج وباء وأمراض، ويكون املوت يف جزائر البحور، ويرخص السعر يف 

ره فإن يدلّ على أن امللك باملغرب خيرج من أرضه إىل أرض وإن كان يف آخ. مكة ويكون باحلبشة فزع
وإن مسع يف املنام رعدا، ووافق أن تكون الرؤيا يف ستة أيام من آذار فإنه يدل على خصب وخري . أخرى

إال يف القمح والكرم، ويكثر الزيت، ويأمن التجار، وخيرج امللك من مدينته إىل مدينة أخرى حماربا 
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بقى يف يده مدة، ويقيم أياماً بني أار وأشجار، مث خيرج إىل أرض الروم، ويفتح احلجر ويظفر مبطلوبه، وت
األصم، ويقتل مجاعة من الرؤساء واألكابر والقواد، وختصب أرض الشام، وإن كان يف آخره رعد فإنه 

شرين من نيسان وإن مسع يف املنام رعدا، ووافق ذلك احلادي والع. يكثر اجلراد، ويكثر موت املعز والبقر
فإنه يدل على اخلصب يف األرض والكرم، وكثرة األمطار، وتسلم الثمار، وخترج الروم من أرضها ولعلها 

وإن وافق ذلك أن يكون أول نيسان فإنه يكون يف آذار فزع ويقع البغي بني الروم . املغرب فيغزوم
يد، وخترج النوبة إىل أرض غري هم وميوت ملكهم ويهزمون، ويقع الطاعون فيهم، ويسلم الشام من الك

وإذا كان الرعد يف أربعة أيام منه فذلك سعة وجتود احلنطة والكرم، ويقع اختالف بني . فيفسدون فيها
وإن كان يف احلادي عشر منه رعد أصاب الناس زالزل . الناس وأمراض كثرية، وخياف على البيادر

شديد، وإن كان يف سبعة عشر تباغض امللوك وأذى، وإن كان يف الثالث عشر أصاب الناس بالء 
ويف اثنني وعشرين منه يكون مرض شديد خميف، وإن كان يف ثالث وعشرين كان رخص . ووزراؤهم
     ويف مخس وعشرين يكون غالء . وخصب

وإن مسع يف املنام رعدا وكانت الرؤيا . وإن كان يف تسع وعشرين دلّ على اخلري والفرج والسرور. شديد
 أيام من أيار دلّ على موت األشراف باليمامة، ويقع يف األتراك موت، وكذلك يف الغنم ويكون يف تسعة

وإن سمع رعد يف . وإن كان يف عشره األوسط فتحدث أمراض شديدة. املطر كثريا، ويكثر خري البساتني
اف بأرض مصر، املنام وكانت الرؤيا يف حزيران إىل عشرة أيام منه فإنه يدل على موت العلماء واألشر

وإن سمع رعد وكانت الرؤيا يف متوز إىل ستة . وترخص األسعار، وتنمو األموال ويكثر صيد الرب والبحر
أيام منه فإن املطر يكون يف شهر كانون األول، ويتقدم الزرع وينمو، وميوت عظماء الناس من الروم، 

شر من جهة امللك، ويقع فيهم ويهبط السعر يف اليمن، ويقع بأرض العجم حرب ويكون بأرض مصر 
وإن كان الرعد يف آخره أو لسبع بقني . سيب يف العيال، ويأيت ملك من املشرق حيملهم إىل أرضه أسرى

منه فإنه يدل على السالمة يف مجيع األرض، ويرخص السعر بأرض البصرة وأرض احلبشة، وتزكو األرض 
وإن كان يف آخر السنة خيف . ملوز، وتكثر احلنطةإىل سواد الفرات، وحيصل لبعض الثمار آفة كالنخل وا

وإن سمع الرعد يف املنام وكانت الرؤيا يف شهر آب فإنه دليل خري ألهل . على الناس من قتل ملكهم
الشام وأهل جرجان وأذربيجان، ويقل اجلراد وميوت ملك من اخلزر وملك يأجوج ومأجوج ويقع بينهم 

 يكون بأرض مصر خصب ويفيض نيلها وترخص األسعار فيها بعد وإن كان يف أخره رعد فإنه. القتال
وإن مسع الرعد يف املنام وكانت الرؤيا يف شهر أيلول . قحط وغالء وموت، ورمبا دلّ على تفريق مجاعات

يف ثانية أيام منه فإن املطر يكون كثرياً، وحيدث قحط يف أول السنة، وخصب يف آخرها، ويكون اجلراد 
ائح البصرة، ويقع الناس يف جوع شديد، ويفتح املسلمون حصوناً، ويكون بني الروم بأرض الكوفة وبط
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وإن كان يف العاشر دلّ على قلة املطر يف . والترك قتال لفترة طويلة، وختصب الشام وتسلم مثارها وحبوا
  .ذلك العام يف املغرب، واللّه تعاىل أعلم وبغيبه أحكم

  الرعشة

ومن رأى أن يده اليمىن ترتعش فإنَ .  يرتعش ناله عز من رئيسه، أو غضب عليهمن رأى يف املنام أن رأسه
فإن رأى أنَّ ساقيه . فإن رأى أن فخذه يرتعش فإنَ خرياً يأتيه من ِقبل عشريته. معيشته قد تعسرت عليه

  .يرتعشان فإنَ عسرا يف ماله سيدخل عليه

  رعي النجوم

    

ومن رأى أنه يرعى غنماً من الضأن فإنه يلي . إنه يلي الناس واليةمن رأى يف املنام أنه يرعى النجوم ف
  .على ناس من العرب

  الرغيف

هو يف املنام رزق واسع فإن أكل اجلرادق فإنه يكون وسطا يف معيشته ومن رأى يف يده رقاقتني يأكل من 
  .لقليلهذه ومن هذه فإنه رجل جيمع بني األختني وقرص اخلبز يف املنام يدل على الربح ا

  الرف

فإن رأى أن عنده رفاً يعلوه . يدل يف املنام على احلافظ لألسرار، الساتر للعيوب، وعلى الزوجة اجلليلة
شيء من طرائف األدوات دلّ على أنه يرزق ولداً ذكياً عاملاً بفنون شىت، أو امرأة مصونة، حافظة لسره، 

  .ريك العامل فيما يعود عليه وعلى صاحبه من النفعشريفة يف نفسها، ورمبا دلّ الرف على األمن أو الش

  الرفّاء

. تدل رؤيته يف املنام على الصالح والسداد والطب والربء من األسقام، ورمبا دلّت على النساج واملطرز

ومن رأى . ومن رأى أن عورة امرأته بدت من ثوا فسترها بالريف فهو يرميها بقبيح، مثّ يعتذر بغري عذر
الرفو : وقيل. والرفاء صاحب خصومات.  ثوبه فإنه خياصم أحد أقربائه، ويصاحب من ال خري فيهأنه يرفو

  .اعتذار بالباطل: وقيل. رجوع عن ذنب
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  الرفس

  .ومن رأى أن رجالً يرفسه برجله فإنه يعيره بالفقر، ويتكبر عليه مباله. هو يف املنام جحود ما رفسه

  الرقّ

  .وتدل رؤية الرقوقي يف املنام على العلم واهلداية واحملاكاة. ائيهو يف املنام ميني حيلفها الر

  الرقّام

ومن صار يف املنام رقاقاً رمبا صار كاتبا أو انتصر . تدل رؤيته يف املنام على الدهان واملصور أو الرسام
  .للقمار

  الرقبة

غالما دام ملكه، وإن انفك عنقه ورمبا دلّت الرقبة على العتق، فإن رأى العبد يف رقبته . هي يف املنام رقىب
  .انظر أيضاً العنق. دلّ على عتقه

  الرقص

ومن رقص يف مرتله وحده فرح وشبع وإن . هو يف املنام مصيبة، ومن رقص لغريه فإنه يشاركه يف املصيبة
والرقص للطفل ال يحمد ويخشى عليه . واملريض إذا رقص كثر قلقه. الرقص ال يكون إال عن شبع وبطر

. والرقص على املكان املرتفع خوف.  اخلرس وإن األخرس يشري بيده، والطفل إذا رقص يشري بيدهمن

. ومن رأى أنه يرقص داخل بيته وحوله أهله وحدهم، وليس معهم غريب، فإن ذلك خري للناس كلهم

ص ورق. ومن رأى أن امرأته أو ابنه أو أحد أقربائه يرقص فإن ذلك خري، ويدل على فرح وعز كثري
ورقص املرأة على فضيحة كبرية، غنية كانت أو . املريض يدل على طول مرضه، رجالً كان أو امرأة

ورقص . ورقص الفقريغىن ال يدوم. ورقص من يسري يف البحر يف سفينة يدل على شدة يقع فيها. فقرية
  .اململوك يدل على أنه يضرب

  رقعة الشطرنج

يا من حيىي وميوت من ميوت، ويظهر فيها املستقيم واملعوج، وفيها هي يف املنام الدنيا اليت ترفع وتضع، وحي
  .السلم واحلرب، وفيها احلقد والفنت واحلسد، والغىن والفقر
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  الرقية

إذا كان الرائي يف املنام يذكر يف الرقية على املريض شيئاً مما ورد يف القرآن الكرمي أو مما وردت به السنة 
وإن رقي خبالف ذلك دلّ على الكذب يف . اع، ودفع اهلموم واألحزاندلّ ذلك على األمان من األوج

وإن كان الرائي صانعاً غش الناس يف صناعته وكتمهم النصح، وإن كان . املقال أو الرياء باألعمال
ومن رأى أنه يرقي أو يرقى فإنَّ الرقي باطل وكذب، إال رقية فيها بسم اللّه . حاكما حكم بالباطل

  . أو آية من القرآن الكرميالرمحن الرحيم

  الركاب

وإذا رؤي مع . إذا رؤي يف املنام منفرداً عن السرج فهو ولد غالم: األول: هلذه الكلمة ثالثة مفاهيم
ورمبا . ورمبا دلّ على ما يداس عليه من مداس أو حصري. إنه قوام البيت: السرج فإنه ولد يوثق به، وقالوا
ويدل الركاب على . والركاب مال شريف ورياسة. الولدين أو الغالمنيدلّ الركابان على الزوجتني أو 

جارية حسناء، وكونه من حديد قوة، وكونه من رصاص يدل على وهن أمره، وكونه من فضة مطلية 
وِمن رأى أنه حصل على ركاب أو ركابني لسرجه فإنه حيصل . بالذهب يدل على جوار وغلمان حسان

تدل رؤيته يف : والثاين. أى إن ركابه قِطع أو سِرق مات خادمه أو باعهومن ر. على خادم أو خادمني
ركاب دار امللك، وتدل رؤيته يف املنام على : والثالث. املنام على املداراة وبلوغ املقاصد باجلد والتعب

  .األسفار واحلركات يف الرب والبحر، وعلى الشفاء من األمراض

  الركبة

    

فإن رأى أن جلدها . فإن رأى أن جلدها قوي فإنه قوة معيشته. عبه يف معيشتههي يف املنام كد الرجِل وت
فإن رأى أن جلدها غليظ وفيه ورم ودرن نال ماالً من كد معيشته، . انسلخ ناله كد وتعب يف معيشته

والركبتان قوة البدن وحركته وجودة علمه، فإن كانتا . وذهب له مال كان قد جناه من كد وتعب
وإن رؤي فيها . يتني فذلك دليل على سفر أو حركة أو أعمال يعملها، وعلى صحة البدنصحيحتني قو

والركبة للمسافر مركبة . وجع أو عله دلّ على ثقل الركبتني، وإن كان مريضاً دلّ ذلك على موته
.  الكربةوالركبة قد تشتق منها. والركبتان يعربان باألخوة والشركاء، وقد يعربان باملوايل. وركابه ودابته

ورمبا دلّت الركبة على إمتام الركوع والسجود، وتدل على أخذ اإلنسان وعطائه، وحركته وسكونه، 
ومن رأى أن ركبته قد كربت أو اشتد عظمها . وسفره ومقامه، وعلى ما جيمعه من املال وما يصرفه
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وإن رآها قد انفكت . روطهاورمبا دلّ ذلك على مالزمته الصالة والقيام بش. وكان يف كربة فرج اللّه عنه
وإن كان بينه . وإن كان سفراً قعد عنه. أو انكسرت أو حصل فيها قرح أو دماء دلّ على تعطيل حركته
  .وبني أحد مودة انفصلت، ورمبا دلّ على تعطل املركب والدابة

  الركوب

فإن رأى أنه . نوركوب الدواب كلها عز وسلطا. من رأى يف منامه أنه ركب دابة فإنه يسيطر على هواه
وإن رأى . ركب فرساً وال حيسن ركوا ركب هوى، فإن أحسن الركوب وضبطه فإنه يسلم من األذى

أنه ركب عنق رجل جرباً فإنه ميوت، وحيمل املركوب جنازته عنوة، فإن ركبه بطيبة من نفسه، فإن 
  .املركوب يتحمل مؤونة الراكب وأذاه

  الركوع

، وصلى هللا تعاىل، فإنه خيضع له سبحانه، ويتربأ من الكرب، ويقيم حدود اللّه مِن رأى يف املنام أنه راكع
ومن رأى أنه يف . تعاىل وفرائضه، ويكثر من الصالة، وينال ما يتمناه يف الدين والدنيا ويظفر مبن عاداه

وإذا رأت ورمبا دلّ الركوع على طول العمر، . الصالة ال يركع حىت يذهب وقتها فإنه ال يؤدي الزكاة
  .املرأة أنها تركع ركوعاً تاماً دلّ ذلك على التوبة

  الركوة

والركوة . هي املنام تدل على الزهد والعبادة، والولد واخلادم، والسفر والرفيق، واملعني على الدين والدنيا
  .للسلطان كورة عامرة، وللتاجر جتارة

  الرماد

فمن رأى الرماد فإنه يتعب يف أمر سلطاين ال . انهو رزق من ِقبل السلط: وقيل. هو مال حرام حمترق
ومن رأى أنه أصاب رماداً . الرماد كالم باطل أو علم ال ينتفع به: وقيل. حيصل له منه إال العناء والتعب

والرماد يدل على احلزن ورمد العني أو . أو محله أو مجعه فإنه حيمل باطال من الكالم أو العلم وال ينتفع به
والرماد املتجمع من األفران . ورمبا دلّ على إمخاد الفتنة والشر، واألمن من اخلوف.  اهلدىالضالل بعد

  .دال على األموال من الصدقة

  الرمال
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تدل رؤيتها يف املنام على االحتيال والسرقة، وعلى جلب املماليك واجلواري، والفوائد واألرباح من 
ومن رأى أن يده يف . ، والرمل الكثري شغل يف الدنيا والدينوالرمل يف املنام مال إذا مل يكن غالباً. السفر

ومن رأى أنه استف . وإذا كثر الرمل وزاد كان يف التأويل عذاباً. الرمل فإنه يلتبس بأمر من أمور الدنيا
فإن مشى يف الرمل فإنه يعاجل شغال شاغالً يف دين . الرمل أو مجعه أو محله فإنه جيمع ماالً ويصيب خرياً

ورمبا دلّ . والرمل يدل على املوت واحلياة والغىن واملسكنة. ورمبا دلّ السعي يف الرمل على القيود.  دنياأو
والرمل كد وتعب، ومشقة، وال خري فيه للمرأة إذا . املشي فيه على اهلم واحلزن، واخلصومة والتظلم

والرمل األمحر يدل . بصعوبةكانت ماشيه فيه، فإن ذلك دليل على يرملها، وكذلك الرجل إذا مشى فيه 
والرمل األصفر . والرمل األبيض رزق ألرباب املواقيت واملنجمني. على املنصب اجلليل للعاطل عن العمل
  .والرمل املتجمع يف أصول الشجر والنبات يدل على الرزق. يدل على توبة املريض وحسن منقلبه

  الرمان

    

ورمبا دلّت الرمانة على املرأة، . لرمان حلواً فهو مال جمموعوإذا كان ا. هو يف املنام رزق سهل بال تعب
والرمانة تفسر بألف درهم أو مائة أو عشرة على قدر . والرمانة مال وولد. ورمبا كانت كورة عامرة

والرمانة تعرب للسلطان باملدينة، فكسرها فتح املدينة، وقشرها سورها، وحبها . حال صاحب الرؤيا
. والرمانة تفسر بالصندوق املقفل. ومن أكٍل قشور رمانة يف منامه برئ من مرضه. ارجاهلا، وشحمها ماهل

وإن كان حب الرمانة أبيض دلّ على الدراهم، وإن كان أمحر دلّ على . ورمبا دلّت على بيت النحل
 وإذا عربت الرمانة باملرأة فهي ذات مجال، وإن كانت صحيحة فهي بكر، وإن كانت مكسورة. الدنانري

ومن باع رمانة . هو هم وغم: فهي ثيب، والرمانة العفنة امرأة عفيفة، والرمانة احلامضة مال حرام، وقيل
. والرمان املبهم الذي ال يدرى أحلو أم حامض فهو مبرتلة احللو. فإنه إنسان قد اختار الدنيا على اآلخرة

ي والفواحش، فإن كان سلطاناً وشجرة الرمان رجل صاحب دين وهيبة، وشوكها مانع له من املعاص
وقطع شجر الرمان يدل على قطع الرحم، ورمبا يدل شجر . غلب السالطني وإن كان تاجراً زادت جتارته

  .الرمان احللو رزق حالل بتعب، وحامضه هم ونكد: وقيل. الرمان على فزع

  الرمح

 الطعن يف األعراض والكسب تدل رؤية الرماح يف املنام على احلرب واخلصومات واملنازعات، وتدل على
والرماح تدل على املؤدب . والرماح نظري امللك يف سعة الوالية. وانتصار الرائي على خصومه. احلرام
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والرمح يف املنام . والرماح تدرك ا املهمات اجلليلة والغنائم اجلزيلة. املصلح للمنافقني وأهل االعوجاج
فمن رأى . والرمح امرأة أو ولد أو شهادة حق أو سفر. خلطأعود من العود، وقين من القنيه، وخطي من ا

وانكسار . فإن كان يف الرمح سنان فإن ولده يكون قيما على الناس. أن يف يده رحما فيلد له ولد غالم
ومن رأى بيده رحماً وهو راكب فهو سلطان يف . وكل كسر ال جرب فيه ال خري فيه. الرمح علة يف الولد

وإن كان منسوبا .  الرمح منسوبا إىل السلطان مث انكسر فإنَ حادثاً حيدث يف سلطانهفإن كان. رفعة وعز
إىل أخ فهو مصيبة فيه، هذا إذا انكسر ورمي به ومل ميكن إصالحه، فإن أمكن إصالحه فهناك مرض 

والرمح . وضياع السنان موت أخيه أو ابنه، واملزراق كذلك. يشفى منه أو يشرف على عزل مث يصلَح
ومن رأى بيده رحما وهو يسري به يف السوق فإنه يرزق ولداً ذكرا، وإن .  أو صاحب يدافع عن صاحبهأخ

والرمح بال حديد بنت للحامل، ورزق تلك البنت . جعله خلف بابه أو غطاه باليد فإنَّ امرأته تلد جارية
وإن كان الرمح . نه يولّيه واليةومن رأى سلطاناً ناوله رحماً فإ. بنات بعدد عقد الرمح إذا عدها الرائي

وإن رأى ملك . ومن رأى إنساناً طعنه برمح فإنه يؤذيه بلسانه، ويطعن يف عرضه. راية فالوالية هلا صيت
ومن رأى أنه طُِعن برمح فسال منه دم، فإنه يؤجر على ما . أن رحمه طال حىت جاوز احلد فإنه يظلم رعيته

ومن رأى أنه . وإن كان غائباً رجع إىل أهله ساملاً. مه ويكثر مالهيصح جس: وقيل. أصابه من الضارب
جرح برمح واشتدت اجلراح، فإنَّ اروح يصيب من اجلارح ماالً حراماً، فإن قِطع الرمح حلماً أو عضواً 

ه ومن رأى أنه قاتل األعداء برحم. فصار ذلك يف يد الفاعل فإنه يصيب من اجلارح ماالً مكروها يف الدين
  .فإنه ينال ماالً حراماً

  الرمد

ومن . ومن رأى إن عينيه رمدتا مرض والده. والرمد نقص يف الدين. هو يف املنام تقتري يف املعيشة أو غفلة
ومن رأى بعينيه رمدا فقد أشرف على . رأى بعينيه رمدا فهو على غري احلق، وخيشى أن يفسد دينه

إنه يقال يف دينه ما هو بريء منه، وكل نقصان يف البصر نقصان العمى، فإن مل ينِقص الرمد من بصره ف
  .ومن رأى بعينه رمداً تضرر واغتم. ومن رأى بعينيه رمداً فهو دليل غم من جهة أوالده. يف الدين

  الرمكة

    

 والرمكة من الرباذين امرأة إال. فإن ركبها فإنه يفسق بامرأة. هي يف املنام جارية، أو امرأة حرة شريفة

ومن رأى أنه ركب رمكة أو ملكها . والرمكة تدل على أناس معروفني باألدب. أنها أعجمية من النساء
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فإن كانت الرمكة دمهاء كانت املرأة غنية شريفة، . أو اشتراها وكان أعزب، تزوج امرأة شريفة مباركة
نت شقراء كانت وإن كانت شهباء كانت مجيلة، وإن كانت محراء كانت ذات دين وسؤدد، وإن كا

ذات دين، وإن كانت صفراِء كانت ذات أمراض وأوجاع، ومن رأى أن رمكته ماتت أو سرقت أو 
ومن رأى أنه ترك رمكته أو نزل عنها فإنه خيرج عن امرأته مبوت أو . ضاعت فإن ذلك يكون بامرأته

ومن رأى . زيادة مالهومن رأى أن رمكته ولود فإن ذلك دليل على . طالق، أو خيرج عن داره أو قريته
  .أنه يشرب لنب الرمكة فإنَّ السلطان يقربه من نفسه وينال منه خرياً

  الرمل

  .إذا رآه يف املنام دلّ على السعي على العيال

  الرمي

ورمبا دلّ على قذف العلماء وإرغامهم، أو على . من رأى يف املنام أنه يرمي باملنجنيق فذلك غدر ومكيدة
والرمي بالسهام يف املنام دليل على . وربما دلّت رؤيته على الفتنة. الطعن يف الدينقذف احملصنات، و

الكالم يف األعراض باألعراض، فإن كانت السهام فيها نصول كانت رسال شافية حيصل ا املقصود، وإن 
اجته من ومن رمى بالسهم فكان هو املصاب فإنه ينال ح. مل تكن فيها فصول دلّ على اخليبة فيما يقصد

ومن رأى صفني يرمي بعضهم من الناس بعضا . القرب إىل اللّه تعاىل، وإن كان يف الدنيا فإنه ينال شرفها
ومن رأى أنه يرمي الناس بالسهام . فاملصيبون خياصمون باحلق واملخطئون يتكلمون يف خصومتهم بالباطل

ومن . خبيثاً حيدث به يف أعراض الناسومن رأى أنه يرمي فيخطئ فإن له لسانا . فإنه يرميهم كالم رديء
ومن رمى إنساناً . رأى أنه يرمي إىل غرض فال خيطئ فإنه يناله مراده من أمر يرسل فيه كتاباً أو رسوالً

ومن رأى أنه يرمي بسهام على جبل شرقاً وغرباً، وثيابه جديدة بيضاء . فلم يصبه فإنه يرميه بكالم باطل
ورمي البندق . ان أهالً لذلك، فالسهام كتبه اليت ينفذها يف رسائله وأوامرهفإنه ينال ملكاً وسلطانا إن ك

الرمي بالبندق يف احلضر قذف لذلك الرمي، فإن كان الرمي يف الرب ألجل الصيد فهو غنيمة : وقيل. رجم
ومن وقعت السهام يف قلبه فتلك . ومن رمي بسهم وسال دمه فإنه ينال فائدة من رجل عظيم. وكسب
ومن رأى أنه يرمي باملنجنيق حصناً من حصون األعداء فإن ذلك . غالم حسن أو جارية حسناءأحلاظ 

  .كالم الرب يتكلم به، أو دعاء يدعو به اللّه تعاىل

  الرهن
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ومن رأى أنه . من رأى يف املنام أنه رهينة يف موضع فقد اكتسب على نفسه ذنوبا كثرية فنفسه ا رهينة
والرهن .  أن يظلم غريه ظالمة، فيصري الراهن عنده مطلوباً به حىت يفك رهنهرهن عنده رهن فإنه يوشك

مأخوذ من ثبوت الشيء ودوامه، وهو دال عن الزلل، واإلطالع على الفضائح، أو على ما يبقى اإلنسان 
ند من هو ورمبا دلّ الرهن على احملنة واالبتالء باحملبة حىت يعود قلبه رهنا ع. به رهينا لإلنسان القائل فيه

ويستهلك منه قدر . فإن رهن يف املنام شيئاً نفيساً على شيء حقري ابتلي حبب شخص حقري. مشغول به
  .ورمبا دلّ الرهن يف املنام على سوء الظن بالراهن واملرن ورمبا دلّ الرهن على السفر. جليل

  الروث

وروث . االً من رجل شريفروث اخليل يف املنام مال من رجل شريف، فمن رأى أنه يكنسه أصاب م
  .ومن رأى أنه جلس على الروث نال ماالً من بعض أقاربه. العرت مال أيضا

  الروض

وكذلك كل خضرة يف . من رأى الرياض اخلضر يف املنام اليت ال يعرف جوهرها فهي اإلسالم والدين
وتدل الروضة . نةوإن رؤي امليت يف روضة حسنة فهو يف اجل. وقيل من رأى روضة تضرر فجأة. األرض

والروضة اهولة قد تدل على كل مكان فضيل يطاع اللّه . على الدنيا وزينتها وعلى الزوجة الكثرية املال
تعاىل فيه كقرب النيب عليه السالم وحلقات الذكر وجوامع اخلري وقبور الصاحلني، وقد تدل الروضة على 

جلنة، فمن خرج منها إىل أرض سبخة أو خرج املصحف وعلى كتاب العلم واحلكمة، ورمبا دلّت على ا
ومن رأى نفسه يف روضة وهو يأكل منها، وكان يف زمن احلج، أو . من سنة إىل بدعة أو إىل فعل معصية

كان فيها يؤذّن، فإنه حيج، وإن رأى الكافر ذلك أسلم، أو رآه املذنب تاب، وإال فهو فعل خري يفعله 
  .ةكحضور صالة اجلمعة أو تشييع اجلناز

  الروم

    

غُلبت الروم يف أدىن . امل": ورمبا دلّ رؤيتهم على النصر واخلذالن، قال تعاىل. هو يف املنام إدراك ملا يرام
  ."األرض، وهم من بعده غلبهم سيغلبون، يف بضع سنني، هللا األمر من قبل ومن بعد

الري  
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اء احلاجة، والغىن بعد الفقر أو التوبة إذا كان الري يف املنام بعد العطش دلّ على اليسر بعد العصر، وقض
  .والري صالح يف الدين واستقامة يف احلياة. وشفاء العليل، وإدراك ما فاته من علم أو عمل

  الرياء

  .هو يف املنام شيء حمرم يف اليقظة

  الريباس

  .ندامةهو يف املنام منفعة من قريب أو صديق إذا كان الريباس حلواً، وإذا كان حامضاً دلّ على ال

  الريح

ورمبا دلّ الريح . تدل رؤيته يف املنام على السلطان يف ذاته لقوا وسلطاا على ما دوا من املخلوقات
وقد كانت الريح خادما لسليمان عليه . على ملك السلطان وجنده، وأوامره وحوادث عساكره وأعوانه

 ال سيما إن كانت دبوراً، ألا الريح اليت ورمبا دلّت على العذاب واآلفات حلدا عند هيجاا. السالم
ورمبا دلّت الريح على اخلصب والرزق، والنصر والظفر خاصة إن . هلكت عاد ا، وألا ريح ال تلقح

كانت من الرياح اللواقح ملا يعود منها من صالح النبات وهي الصبا والعرب، وتسمى الصبا القبول ألنه 
فمن رأى رحياً نقلته . ح على األسقام والعلل يف الناس كالزكام والصداعورمبا دلّت الري. مقابل الدبور

. ومحلته بال ورع وال خوف وال ظلمة وال ضبابة فإنه ميلك الناس إن كان من أهل ذلك، أو ممن يؤمله

الريح وذهبت به وهو خائف مروع هائم قلق، أو كان هلا ظلمة وغربة وإزعاج، فإن كان يف . وإن رفعته
حتطمت، وإن كان يف علة زادت به، وإال نالته نوازل وحوادث، أو خرجت به أوامر السلطان أو سفينة 
فإن رأى الريح تلقح الشجرة ودم اجلدار وتطري بالناس أو بالدواب أو بالطعام فإنه بالء عظيم . احلاكم

لريح مع الرعد سلطان وا. يف الناس كالطاعون أو السيف أو الفتنه أو الغارة أو السيب أو الريح السموم
والريح . ومن محلته الريح من مكان إىل مكان أصاب سلطانا، أو سافر سفراً ال يعود منه. جائر مع قوة

والرياح . اهلينة اللينة الصافية خري وبركة، والريح العاصف جور السلطان والريح مع الغبار دليل احلرب
 من ذلك املوضع، فإن كان فيه صرير فإنه عذاب والريح قد تكون ذهاب بركة. بشارة من اللّه تعاىل

. وإن استقبلته الريح فإنه يصاَب. فإن رأى سلطان أنه يذهب إىل قتال والريح تتقدمه فإنه يغِلب. وشدة

فإن رأى أن رحيا عاصفاً هاجت يف موضع فإن أهله يناهلم خوف وشدة بقدر قوة الريح ومبلغها، فإن 
وإن رأى رحيا . وريح الصبا رمحة.  على رجال تلك الكورة ويهلكهمقلعت األشجار فإن امللك يغضب
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. شديدة قد هبت فهي مصيبة، وإن رأى رحيا اقتلعت خنالً فإن رجال تلك األرض يقتلون على يد امللك

إا مطر ورزق وإذا رأى : وريح اجلنوب تدل على وقوع بالء أو مرض أو موت يف ذلك املوضع، وقيل
والرياح الطيبة إذا هبت من جهة معلومة . ا تدل على موافقة قوم سوء ال رأي هلمالريح ب دوء فإ

وريح الصبا نصر وريح الدبور . والريح تدل على طلب احلاجات. فإا دالة على األخبار الطيبة والرمحة
ى األسفار وربما دلّت الطيبة عل. ورمبا دلّت الصبا على تفريج اهلموم واألحزان وشفاء األسقام. خذالن
  .فإن رأى يف املنام رحيا محراء دلّ على عقوق الوالدين. املرحبة

  الريحان

    

ختتلف الرياحني يف املنام باختالف رائحتها واستعماهلا، فهي تدل على تفريج اهلموم وعلى العمل الصاحل 
والرحيان لألعزب . نةفإن أعطى امليت للحي رحياناً أو رآه معه فإنه يدلّ على أنه يف اجل. والوعد الصادق

ورمبا دلّ دخول الرحيان على اإلنسان يف املنام . زوجة، وللزوجة ولد، أو علم يتصف به، أو ثناء مجيل
واجتماع املاء واخلضرة يف املنام دليل على . على اهلم والنكد، ورمبا دلّ على املرض ألنه يقدم للمريض

. لت على املريض فإنه دال على موته ألنه منه محام وحمواحلماحم ال خري يف رؤيتها إذا دخ. زوال اهلموم

والرحيان السعتري يدل . وكذلك مجيع الرياحني تدل على قرب احلني وهو املوت، ورمبا دلّت على الوباء
. والرحيان إذا كان نابتاً يف حمله فهو ذكر مجيل وكالم يسر به. على ما حيتاج ليه اإلنسان من مكتوب

وبائع الرياحني . ومن رأى على رأسه إكليالً من الرحيان فإنه يعزل إن كان والياً.  ذكروعرق الرحيان ولد
وإذا رؤيت الرياحني مقطوعة فإا تدل على كل هم وحزن، فإذا رؤيت يف مواضعها فإا . صاحب مهوم

وت ومن رأى رحيانة رفعت إىل السماء من ناحية من األرض فذلك م. تدل على راحة أو زوج أو ولد
ويدل على املرأة إن كان جمموعاً . وإمنا يدل الرحيان على الولد إن كان نابتاً يف البستان. عامل تلك الناحية

: وقيل. ويدل على املصيبة إذا كان مقطوعاً مطروحاً يف غري موضعه إن مل تكن له رائحة. يف حزمة

. مبسوطاً يف دار رجل فهو الثناء عليهوإذا رؤي الرحيان . الرحيان امرأة، حسنه حسنها، ورائحته حبه هلا

ومن رأى . فإذا رمى إنسان إنساناً آخر برحيان فالتقفه رجل آخر، فإن امللتقف بينهما يدخل عليه حزن
والرحياين يف املنام رجل . غريه جالساً يف مسجد وحوله رحيان فإن ذلك غيبته وذكرهم له مبا ليس فيه

  .القدرراض عند املصائب، صابر على القضاء و

  الريش
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فالن طار : ورمبا دلّ الريش على اجلاه، ألنه يقال. ورمبا كان الريش شري من االستقاق. هو يف املنام مال
  .والريش كسوة. وقد يدل الريش على النصال. ورمبا دلّ الريش على البيت من الزرع. جبناح غريه

  الرئة

ومن رأى أن . وتعرب باملرأة. هي أيضاً حمل غضبهو. هي يف املنام حمل الروح فمن عفنت رئته فَقَد عمره
وفساد الرئة يدل على . وصالح الرئة يدل على طول العمر. رئته اسودت دلّ ذلك على هدم مورد رحبه

  .قصر العمر

  باب الزاي

  الزاد

 املدين ورمبا دلّ محل الزاد للفقري على الغىن، وعلى. من محله يف املنام وكان مسافراً دلّ ذلك على التقوى
  .لقضاء الدين

  الزاغ

تدل رؤيته يف املنام على رجل ذي سطوه وهلو، وطرب وسيادة والزاغ يدل على قوم حيبون املشاركة، 
  .انظر العقيق. كما يدل على قوم فقراء

  الزامر

 وزامر األمري. فزامر األفراح تدل رؤيته على الفرح والسرور. تدل رؤيته يف املنام على الكالم لغري فائدة

والزمر يدل على . والزامر رجل ينعي مبوت أو قتل، أو أنه إنسان زان. تدل رؤيته على جتهيز اجلنود
  .النائحة أو الباكية الثكلى

  الزاني والزانية

من عامل امرأة زانية يف املنام فإا الدنيا وطالا، فإن كان الطالب معروفني بالصالح والدين والعلم، 
احلني، ورأوا كأم خيتلفون إىل زانية فإم خيتلفون إىل علم من عامل، وهلم مست حسن وهيئة الص

ومن رأى رجالً مع امرأة فإن ذلك الرجل يطلب دنيا . ويصيبون منه بقدر ما نالوا من تلك املرأة الزانية
ال ومن رأى أنه فجر بامرأة شابة فإنه يضع ماله يف موضع . ومن رأى أنه زىن فإنه حيج. زوج هذه املرأة

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  237  

ومن رأى أنه دخل إىل موضع الزنا ومل يستطع أن خيرج . ومن رأى أنه زىن بزانية نال شرا وفتنة. يرى
ومن رأى أنه يبيت مع زوجة غريه، وزوجها معها من غري استنكار منه، فإن ذلك . منه فإنه ميوت سريعا

  .الزوج يوكله يف أمور بيته

  الزبد

: وقيل. بدة مال جمموع نام لذيذ كثري املنفعة، وهي رزق من غنيمةوالز. هو يف املنام جنني يف بطن أمه

والزبد دال على اخلصب والكسب والفائدة، . من أكل زبداً رزقه اللّه تعاىل ش زيارة األرض املقدسة
  .وعلى املنفعة، وعلى سهولة ما يطلبه ويعاجله يف اليقظة

    

أو البستان الذي جيىن منة الثمر أو العلم النفيس من وزباد اللنب يدل يف املنافع على األمالك اجلليلة، 
وزبد املاء يدل . فإنه جِعل الزباد على النار دلّ على العنرب. والزباد أرزاق وجتارة راحبة من اجللود. العلماء

  .وهو شيء ال قيمة له، ويعجب به صاحبه. يف املنام على شيء ال ينتفع به

  الزبدية

شة داره، فإن حسنت يف املنام أو ارتفعت قيمتها دلّ ذلك على شرف من دلّت هي يف املنام زوجته أو معي
وبائع الزبادي تدل رؤيته يف املنام على الرخاء واألمن والقعود عن السفر، خبالف بائع الزبادي . عليه

  .النحاسية فإا معدة لألسفار

  زبرباجه

وكذلك ما كان فيه . عفران كانت مرضاً كلهاوإن كانت بالز. هي يف املنام نافعة إذا كانت بال زعفران
  .صفرة

  الزبرجد

وإذا دلّ على املال فهو حالل . هو يف املنام رجل مهذب شجاع، وصديق صاحب دين وورع وحسب
  .والزبرجد هو الكالم اخلالص من العلم والرب. طيب

  الزبل
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رام، والزبل الذي يصلح هو يف املنام مال ملن أكله أو حواه، وزبل ما يؤكل حلمه من الطري مال ح
والتلطخ بزبل . وكثرة زبل الناس تدل على تعويق عن احلركات. لإلشعال رزق خاصة إن كان يابساً

وزبل البقر دليل خري للفالحني دون . الناس مرض أو خوف، وهو دليل خري ملن كانت أفعاله قبيحة
عة من أشياء كثرية وفضالت، وال تحمد أما الزبالة فهي يف املنام دليل خري للفقراء ألا جممو. غريهم

أما الزبال فهو يف املنام رجل حمروم تدل رؤيته على . ورمبا دلّت على محل الزوجة، أو كثرة املال. لألغنياء
والزبال رجل كثري اجلمع . ورمبا دلّت رؤيته على سرعة الغىن وسرعة الفقر. تعب نفسه يف راحة غريه

  .للمال

  الزبور

  . على النواح والبكاء، والتوبة واخلشية، والعبادة وائتالف القلوب، واحلظ يف الطربيدل يف املنام

  الزبيب

  .هو يف املنام رزق نافع من أي جنس كان، ومن أي لون سواء أكان أسود أو أمحر أو أبيض

  الزج

  .هو يف املنام دخول يف األمور الضيقة املخرج، وربما دلّ على املوت

  الزجاج

ومن رأى الزجاج وقد خفي عنه شيء ظهر له واتضح . وتأويله أنه من جوهر النساء.  همهو يف املنام
وأما ما يعمل من الزجاج امللون فتلك شبهات يف املال واألزواج واألوالد، . وإن الزجاج ال خيفي شيئاً

أو قبض جوهرا فمن ابتاع يف املنام . ورياء ونفاق وما يتداوى به من ذلك دليل على العلماء واحلكماء
  .بزجاج أو دراً بصدف دلّ على اختياره الدنيا على اآلخرة، أو املعصية على الطاعة، أو أنه يرتد عن دينه

  الزجاج

  .والزجاج دالل اجلواري الروم. فهو يف املنام يدل على الغرور بنفسه وماله، ومصادقة احلمقى

  الزحف
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الص يف طلب العلم واملال، ورمبا دلّ على التجهيز يدل الزحف يف احلرب يف املنام على احلزن واإلخ
  .فإن زحف اإلنسان بنفسه وحده فإنه خياطر بروحه أو مباله يف أمر ال يطيقه. للحج أو شهود موسم

  زحل

وزحل صاحب عذاب . إذا رؤي يف املنام فإنه يدل على القهر والسلطنة، هذا إذا كان متصالً بالقمر
  .ى الفقر واخلسائر والشدائدورمبا دلّ زحل عل. امللك

  الزحير

  .هو يف املنام للمرأة خماض

  الزر

ورمبا دلّ على املال أو الرزق، خاصة إن كان من فضة أو ذهب، . هو يف املنام عصمة وعقد صحيح
فمن رأى أنه ركب زراً يف عروة فإنه يتزوج إن كان عازبا، وإال . والزر والعروة يدالن على رجل وامرأة

  . أمرا تفرقفإنه يؤلف

  الزراد

والزراد . تدل رؤيته يف املنام على تسهيل األمور الصعبة، واملساعدة على القصد، وعلى الزواج لألعزب
  .رجل يعلّم الناس األدب والعلم، ويدفعهم على مكارم األخالق، ويكون فيه نفاق

  الزرافة

 املرأة اجلميلة، أو الوقوف على األخبار وهي تدل على اآلفة يف املال، أو على. هي يف املنام ال خري منها
  .وتعرب الزرافة باملرأة اليت تثبت مع الزوج. الغريبة

  الزراق

  .تدل رؤية زراق امللك على الشر والقتال، أو على تفريق اجلماعات

  الزربول

  .انظر أيضاً اخلف، وانظر النعل. هو يف املنام لالبسه زوجة أو دابة أو سفر أو منصب
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  الزريبة

ورمبا . ورمبا دلّت على ما حيفظ املال من خمزن وكيس.  يف املنام دالة على األرزاق والفوائد واألرباحهي
  .دلّت على دار الرائي اليت جيمع فيها أهله وخدمه وحشمه

  الزرزور

    

فمن رأى أنه . والزرزور رجل صاحب أسفار. هو يف املنام رجل مسلم زاهد ضعيف صابر، طعامه حالل
ورا فإنه يصيب رجالً كذلك، وإن رأى أنه أكل من حلمه، أو نتف من ريشه فإنه يصيب أصاب زرز

ورمبا دلّ الزرزور على خلط األعمال الصاحلة بالسيئة، أو الذي ليس بغين وال فقري، وال شريف . خرياً
  .وربما دلّت رؤيته على املهانة والقناعة بأدىن العيش واللهو واللعب. وال وضيع

  الزرع

ومن رأى أنه يسعى يف . واحتراق الزرع جوع وقحط. أى يف املنام أنه زرع زرعاً فإن امرأته حتملمن ر
ومن رأى أنه زرع يف أرض . مزرعة خضراء فإنه يسعى يف أعمال الرب والنسك، وال يدري أيقبل منه أم ال

والزرع .  مملكتهفهو للمتزوج ولد، وللعازب زواج، ولصاحب الغلة زيادة يف دخله، وللسلطان سعة يف
وزرع البر يأخذه بر أو صدقة . والزرع اليابس دال على قرب األجل. األخضر دال على العمر الطويل

والشعري . ورمبا دلّ السنبل من القمح على الشدة كما دلّ سنبله على مضاعفة األجر. مضاعفة األجر
صلح للزرع، فانه يعمل عمال يرجو به فمن رأى أنه يف أرض ت. والزرع يدل على العمل. استشعار باخلري
فإن رأى الزرع يحصد يف غري وقته فانه يدل على . ومن زرع يف غري حمل الزرع فإنه يزين. غداً كله خري

ومن رأى أن له . ومن مشى بني الزرع مشى بني صفوف ااهدين. موت يف تلك احمللة أو على حرب
واملزرعة تدل على املرأة ألنا حترث وتبذَر وحتمل وتلد . ياهزرعاً معروفاً فإن ذلك عمله يف دينه أو دن

ورمبا دلّت املزرعة على . وترضع إىل وقت احلصاد واستغناء النبات عن األرض فسنبلها ولدها أو ماهلا
ورمبا . السوق، وسنبلها أرزاقها، وتدل املزرعة على ميدان احلرب، وسنبلها جندها، وحصادها بالسيف

ورمبا دلّت املزارع على . ، وسنبلها مجاعة الناس، صغريهم وكبريهم، وشيخهم وكهلهمدلّت على الدنيا
  .كل مكان يحرث فيه لآلخرة، ويعمل فيه األجر والثواب كاملساجد والرباطات وحلقات الذكر

  الزرفين
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على ما ورمبا دلّ . هو يف املنام عصمة بني الزوجني، وعقد شركة بني الشريكني، وإصالح بني اخلصمني
  .يتم به الدين من إقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، والسالمة يف املعتقد

  الزعرور

. وما كان منه أخضر ليس مبرض. هو يف املنام إن كان أصفر يدل على املرض بقدر لونه يف شدة صفرته

  .وكذلك كل مثرة صفراء فهي مرض إال األترج والتفاح والنبق فإن صفرا ال تضر لقوة جوهرها

  الزعفران

هو يف املنام يدل على الثناء احلسن والذكر اجلميل إذا مل يؤثر لونه يف اجلسد أو الثوب ألنه من الطيب، 
. الزعفران طيب ما مل ميس جسد رائيه: وقيل. وطحن الزعفران مرض. وإن أثّر لونه فإنه مرض ملن رآه

  .يضاً العنربانظر أ. فإن رأى أن طحن زعفراناً فإنه يعمل عمال يتعجب منه

  الزغلي

  .تدل رؤيته يف املنام على الزنا والضيق والتكتم باألعمال الرديئة

  الزقّ

والزىن يف املنام رجل دينء، فمن رأى أنه أصاب زقاً من . هو يف املنام دال على الوعاء من احللم أو املال
الً حراماً من رجل شرير عسل فإنه يصيب غنيمة من رجل دينء، وإن أصاب زقاً من نفط فإنه يصيب ما

  .فمن رأى أنه نفخ يف زق ولد له ابن. كافر

  الزقاق

ورمبا دلّ على احلنث . دخوله يف املنام يدل على الوقوع يف الشبهات لإلنعطافات كاالعوجاج عن احلق
  .وتدل األزقة على الطرائق الصناعية. باليمن واختالف الكفارات

  الزكام

  .سافرهو يف املنام خرب بطيء على امل

  الزكاة
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فمن رأى أنه يزكي ماله دلّ على منوه وكثرته وزيادته يف ذلك . تدل يف املنام على زيادة املال ومضاعفته
ورمبا دلّت الزكاة على التهجد بالليل، وعلى . وزكاة املال دليل على اخلري والتحصن من األعداء. العام

والزكاة تدل على كثرة الفوائد ورفع . اء الدينورمبا دلّ إخراج الزكاة على قض. كثرة الصوم تطوعاً
ومن رأى . ومن رأى أنه يوزع مال الزكاة يسر اللّه تعاىل عليه أموره، ويرزق توبة. املرتلة ودفع الباليا

أدى زكاة الفطر فإنه يكثر الصالة والتسبيح ويقض دينا إن كان عليه، وال يصيبه يف عامه ذلك . أنه
وإن كان الرائي . وزكاة املعدن بشارة بزيادة ولد أو زوجة. طر يف املنام فائدةوزكاة الف. مرض وال سقم

فقرياً دلّ ذلك على قبول أعماله الصاحلة، وتوبته إن كان فاسقا، ويرزقه اللّه تعاىل ماالً حالال، وإن كان 
  .كافراً أسلم

  زكريا عليه السالم

    

وأصلح اللّه تعاىل لصاحب الرؤيا . اً تقياً سيداً صاحلاًمن رآه يف املنام رزقه اللّه تعاىل على الكرب ولد
  .زوجته

  زالبية

ورمبا دلّت . والزالبية دالة على األسف والندم. هي يف املنام مال بلهو وطرب، وجناة من اهلالك والضرر
  .على األفراح واملسرات

  الزلباني

  .ت رؤيته على الشر والنكدورمبا دلّ. تدلّ رؤيته يف املنام على البشارة باخلالص من الشدائد

  زالت اللسان

ورمبا دلّ . وربما دلّ زلل القدم على زوال ما هو مرتكبه. يدل ذلك يف املنام على الزلل بالقدم وبالعكس
  .على السهو والنسيان يف طلب العلم

  الزلزلة
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نت عامة الزلزلة حادث حيدث من قبل امللك األعظم فإن كا: وقيل. هي يف املنام خوف من السلطان
وإن رؤي جبل من اجلبال تزلزل أو رجف، أو زال عن مستقره، مث استقر مكانه فإنه . فاحلادث عام

ومن رأى أرضاً زلزلت وخسفت بطائفة فيها وسلمت طائفة أخرى فإن السلطان . سلطان ذلك املوضع
أرض فإن امللك وإذا نزلت الزلزلة ب. إن يدل على مرض شديد: وقيل. يرتل تلك األرض، ويعذب أهلها

ومن رأى األرض زلزلت، والسماء اضطربت، فإن أهل تلك البلدة يعاقَبون بالسلطان . يظلم رعيته
وإذا رأى اإلنسان أن األرض متحركة يف املنام فإا تدل . ويصابون يف أنفسهم وأمواهلم بالسقم واملرض

لك بالء يرتَل بتلك األرض ومن رأى أن األرض زلزلت فإن ذ. على حركة أمور صاحب الرؤيا وعيشه
وإذا رؤيت الزلزلة يف املنام . من سلطاا، أو أن املنطقة تتعرض جلراد أو برد أو قحط أو خوف شديد

ورمبا دلّت . وإذا رأا امرأة حامل وضعت محلها. فإا تدل على الفزع واألراجيف واألخبار املزعجة
. حدث موت حقيقي، ورمبا دلّت على أن الرائي ميوتالزلزلة على اضطراب الناس، فإن ادمت اجلدران 

وتدل الزلزلة على . ورمبا دلّت على إحياء املوات. واهتزاز األرض ادبة دليل على تزكيتها ومنوها بالزرع
ورمبا دلّت الزلزلة على نكد . السفر يف البحر، أو على الرقص والطرب، أو على تعطيل السفر يف البحر

 الزلزلة يف بستان دلّ ذلك على كثرة النبات وكثرة مثار الصيف، ودلت على فنت وإن كانت. األزواج
. وإن رآها يف املنام وكانت الرؤيا يف أيار دلّ ذلك على قتال يكون بني الناس وفنت متواصلة. أهل القرى

 ارا دلّ وإن رآها يف املنام وكانت الرؤيا يف حزيران كان ذلك دليالً على هالك األشرار، فإن كانت
. وإن رآها وكان ذلك يف متوز دلّ ذلك على موت رجل عظيم الشأن. ذلك على جتديد مناصب العلماء

وإن رآها وكان ذلك يف أيلول فإنه . وإن رآها وكان ذلك يف آب دلّ على عدو يأيت إىل تلك األرض
ا وكان ذلك يف وإن رآه. يدل على رجل غريب يأيت إىل تلك األرض، وحيصل ا أوجاع يعقبها فناء

وإن رآها وكان ذلك يف تشرين الثاين فإنه يدل على . تشرين األول فإنه يدل على املرض وسالمة احلوامل
وإن رآها وكان ذلك يف كانون األول دلّ على حدوث مرض شديد، وموت مع األمن . سقوط احلوامل

وإن رآها وكان ذلك يف شباط . وإن رآها وكان ذلك يف كانون الثاين دلّ على موت الشباب. من العدو
  .وإن رآها وكان ذلك يف آذار كان دليالً على الرخاء. دلّ ذلك على اجلوع وسقوط احلوامل

  الزمام

  .هو يف املنام طاعة وخضوع مع مال ونعمة

  الزمانة
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  .والزمانة عجز عن هدف يقصده. هي يف املنام تعطيل عن السفر والكسب باليد

  الزمر

من : وقيل. والزمر يف املنام نعي ملن مسعه، وإن كان هو الذي يزمر فإنه ينعي إنساناً. هو يف املنام خرب خري
ومن رأى أنه . رأى بيده مزمار الناي، ووضع أصابعه على منافذ املزمار فإنه يتعلم القرآن ويعرف ما يقرأ

  .أعطي مزماراً من سلطان نال إمارة، وجناة من الفنت، ونال ورعاً وعزلة عن الناس

  الزمرد

ومن رأى أنه أصاب زمرداً فإنه . يدل يف املنام على الشهادة، وعلى ما يوجب احللول يف قصور اجلنة
  .يكتسب أخاً صاحلاً، أو إخواناً صاحلني، أو أوالداً ذكوراً مهذبني، أو علما نافعاً أو ماال حالال طيباً

  زمزم

الشفاء من األسقام، خاصة إن شربه لشيء معني، من رأى يف املنام أنه شرب من ماء زمزم فإنه دليل على 
  .كأن يشربه الكتساب مال أو لتعلم فإنه ينال ذلك

  الزمزمة

  .هي يف املنام دخول يف بدعة

  الزنى

    

ومن . والزىن سرقة ألن الزاين خيتفي كالسارق. واملرأة الزانية اهولة خري من املعروفة. هو يف املنام خيانة
يه تراوده عن نفسه نال ماالً حراماً ومن رأى أنه زىن بامرأة شابة حسناء فإنه يضع رأى زانية أقبلت عل
ومن رأى أنه زىن، وأقيم عليه احلد، وكان سلطاناً قَِوي سلطانه، وإن كان، الرائي . ماله يف مكان حمروز

ان يعرفه فإنه يريد أخذ ومن رأى أنه زىن بامرأة إنس. أهالً للوالية ويل وخِلع عليه ونال مركزاً مرموقاً
. "الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة": ومن قرأ يف املنام اآلية اليت تقول. شيء من ماله

  .فإنه زان

  الزنار
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والزنار مسة نسك وتعبد وقبول . زنار النصارى يف التأويل ولد، فمن رأى أن زناره انقطع مات ولده
وهو لغريهم من املسلمني دال على الشهرة واحلزم ألهل اخلري والنصرة وطاعة لالبسه من النصارى، 

والزنار يدل على ولد إذا كان فوق ثياب . ورمبا دلّ الزىن والنار، ورمبا دلّ على توسط العمر. للدين
  .جديدة، إذا كان حتت الثياب دلّ على فساد الدين والدنيا

  الزنبور

. ى البناء والنقاب و املهندسني وقاطع الطريق وذي املكسب واحلرامورمبا دلّ عل. هو يف املنام عدو حمارب

ومن رأى أن الزنابري دخلت قرية . والزنبور رجل من الغوغاء مهيب طعان حمارب ثابت يف القتال سفيه
. إن الزنبور رجل جيادل بالباطل: وقيل. أو بلدة دخلها جنود هلم هيبة وشجاعة، وحاربوا الناس عالنية

ومن رأى أنه عاجل . والزنبور يدل على رجل سيء. ن الزنابري تدل على الغمازين وسفاكي الدماءإ: وقيل
  .مجاعة من الزنابري فإنه يعاجل أراذل الناس ومن ال قدر هلم

  الزنبيل

ورمبا دلّ على . تدل رؤيته يف املنام على صاحب البيت الساعي على أهل بيته، اآليت هلم مبا يشتهونه
  .زنبيل الرباط محال ثقة ويدل على العبيد. ادم أو الولدالزوجة أو اخل

  الزند

فمن رأى أنه قدح ناراً ليستدفئ ا استعان برجل . القدح يف املنام تفتيش على أمر حىت يرحبه ويصح له
ومن . وإذا رأت املرأة أا قدحت ناراً فانقدحت ولدت ابناً. قاسي القلب ذي سلطان ورجل قوي جبار

إن : وقيل. دح حجرا على حجر فانقدحت منه نار فإن رجلني قاسيني يتقاتالن قتاال شديدارأى أنه ق
فإن أحرقت النار ثوبا أو . الزند إذا قُِدح دلّ على زواج العازب، فإن اشتعلت النار فإن الزوجة حتمل

ذلك فإن أحرقت مصحفاً كان . جسماً كان ذلك ضرراً جيري يف ذلك البيت يف مال أو عرض أو جسم
  .قدحاً يف الدين

  الزهد

  ."ازهد فيما أيدي الناس حيبك الناس": هو يف املنام حتبب إىل الناس ملا ورد

  الزهر
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ومن رأى الزهر يف غري وقته . فمن رأى على رأسه إكليالً من الزهر فإنه يتزوج. هو يف املنام لذة وخري
والزهر بشارة باحلمل للنساء . ا ومتاعهاواألزهار املختلفة األلوان تدل على الدنيا ونضار. ناله هم

والزهرة يف . والزهرة يف املنام امرأة مجيلة، فمن رآها خطب امرأة مجيلة ليس بينه وبينها قرابة. وتفريج اهلم
املنام دالة على النهم واللهو واللعب والضحك والتصوير واللباس اجلميل، فمن صادفها يف املنام رمبا مالت 

والزهرة امرأة . اه، أو صادف من يتعاطى ذلك، ورمبا تزوج أو اشترى جارية أو مغنيةنفسه إىل ما ذكرن
  .انظر أيضاً الورد. امرأة أجنبية فمن رآها وكان عازباً فإنه يتزوج امرأة من غريجنسه: وقيل. امللك

  الزواج

    

فإن .  والدين واهلم والغمورمبا دلّ الزواج على األسر. يدل الزواج يف املنام على العناية من اللّه تعاىل
تزوج اإلنسان امرأة جمهولة دلّ ذلك على قرب األجل، والرحلة من دار إىل دار، وإن كان صاحلاً لإلمارة 

والزواج يعبر . وإن كان بزفاف حسب العادة فهو منصب أو صيت حسن. توىل، أو نال منصباً يليق به
ومن . ه يعمل يف حرفة ال ينال منها إال العمل والعناء واهلمباحلرفة، فمن رأى أنه تزوج امرأة مثّ ماتت، فإن

ومن رأى أنه تزوج . رأى أنه تزوج بأمرأة يهودية فإنه يسعى يف حرفة ينال منها إمثا واجتراء على املعاصي
ومن تزوج بزانية . وإن كانت جموسية فهي حرفة بال دين. بامرأة نصرانية فإنه يسعى يف حرفة فيها باطل

ومن رأى . ومن تزوج بكلبة فإنه ميلك أمراً دنيئاً. ومن تزوج بزوجة سليطة فإنه يقيد بقيد ثقيل.  زانفهو
ومن رأى زوجته تزوجت برجل بزوجة السلطان نال ملكاً إن . إنساناً تزوج بامرأة ونقلها إليه ينال ماال

وإذا تزوجت املرأة . يت قد يئس منهومن تزوج بامرأة ميتة ظفر بأمر م. كان أهالً لذلك، وإالّ توىل والية
املريضة وملن تعاين الزوج ومل تعرفه فإنها متوت، وكذلك الرجل املريض إذا تزوج يف منامه ومل يعاين 

وإذا رأت املرأة احلامل أا تزوجت فإنها : ومن زوج أمه فإنه يبيع عقاره. املرأة ومل يعرفها فإنه ميوت
وإذا رأت امرأة وكان هلا ابن أا تزوجت فإنها . س فإنها تضع غالماتضع جارية، وإذا جليت كالعرو

وإذا تزوجت املرأة برجل . وإن تزوجت املرأة العازبة أو املتزوجة يف املنام فإا تنال خريا. تزوج ابنها
ومن رأى أنه تزوج امرأة وله زوجة أو زوجات أصاب خيار وسلطانا بقدر . ميت تشتت مشلها وافتقرت

ال املرأة وهيئتها إذا عاينها وعرفها، فإن هو مل يعرفها وكانت جتهز له فإن ذلك دليل على موته، أو مج
وإن رأى امرأة أا . ومن رأى أنه تزوج ابنة شيخ جمهول فإنه يصيب خريا كثريا. موت إنسان على يديه

ومن رأى أنه . رضهاوإن كانت مريضة شفيت من م. تزوجت شيخاً جمهوال فإنها تصيب خريا كثريا
ومن رأى أنه تزوج ذات حمرم . تزوج امرأة ميتة من حمارمه فإا يصل رمحها، وإن كانت حية قطع رمحها
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والزوجة يف املنام شريك أو عدو أو سلطان جائر أو خصم لدود أو ملك، وكل ما دلّت . فإنه يسود أهله
  . مثله لداللته عليهااألرض عليه من راحة أو تعب، أو خري أو شر فانسب للزوجة

  زوجات النبي صلى اللّه عليه وسلّم

تدل رؤيتهن يف املنام على األمهات، وتدل على اخلري والربكة والبنات، ورمبا دلّت رؤيتهن على التغاير، 
وإذا رأت امرأة عائشة رضي اللّه عنها يف املنام نالت مرتلة . وعلى اليمني بسبب إظهار سر أو كتمانه

وإن رأت حفصة رضي اللّه عنها دلّت رؤيتها على . ة صاحلة، وحظوة عند األباء واألزواجعالية، وشهر
وتدل رؤية فاطمة رضي اللّه . وإن رأت خدجية رضي اللّه عنها دلّت على السعادة والذرية الصاحلة. املكر

رضي اللّه عنهما وأما رؤية احلسن واحلسني . عنها بنت رسول اللّه على فقدان األزواج واألباء واألمهات
. فإنها دالة على الفتنة وحصول الشهادة، ورمبا دلّت على األسفار والتغرب، وعلى أن الرائي ميوت شهيدا

. ومن رأى من الرجال أحداً من أزواج النيب صلى اللّه عليه وسلّم وكان عازباً تزوج امرأة صاحلة

  .احل يكفيهاوكذلك إن رأت املرأة أحداً منهن، دلّت رؤيتها على بعل ص

  الزئبق

فمن رأى أنه أعطى إنساناً زئبقاً، أو ملكه، فإنه خيلف إنساناً مبوعد، وإن أكله . هو يف املنام أمر ال يتم
ومن رأى أن بيده شيئاً من الزئبق فإنه مذبذب يف دينه، وتابع هلواه، وخائن . كان هو املبتلى بذلك اخللف

  .غري مؤمتن

  الزيت

ومن رأى أنه يشرب الزيت فإنه يدل على سحر أو .  حالل، وشفاء ملن ادهن بههو يف املنام رزق ومال
وما كان من غري الزيتون كالسلجم والبطم . وزيت الزيتون علم وبركة وهدى ونور ورزق حالل. مرض

ورمبا دلّ الزيت على نور األبصار أو نور القلب، ورمبا دلّ على حدوث . فهو مال تغلب عليه الشبهة
صار الزيت الطيب رديئاً دلّ ذلك على نقض العهد، وإن صار الرديء طيباً دلّ على حسن فإن . كسر

  .املعاملة

  الزيات

  .تدل رؤيته يف املنام على العلم واهلداية وإسالم الكافر، وخدمة أرباب العلم والقرب من امللوك
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  الزيتون

    

إا امرأة شريفة أو ولد رئيس أو :  وقيلوشجرة الزيتون رجل مبارك نافع ألهله،. هو يف املنام مال ومتاع
ويدل الزيتون يف . ومن عصر زيتونا من شجرة نال بركة وخرياً. والزيتون األصفر هم يف الدين. والية

الزيتون هم ملن رآه ومن مسى : وقيل. املنام للعبيد على ضرم، وإن الزيتون يضرب حىت يرمي محله
وشجرة . مة، وكذلك إذا سقى الكرم باخلل، أو بال ترابا على األرضشجرة الزيتون بالزيت فإنه يتزوج أ

ورزق الزيتون . والزيتون امرأة شريفة فمن أصابه أو ملكه أو أكله فهو بركة وخري. الزيتون مال ومتاع
متسك بالعروة الوثقى، ويدل على الصاحلني أو خيار الناس، ومثرته تدل على الرزق السهل والنعمة الرغدة 

والزيتون يدل على نور . ومن رأى أنه ينقي زيتونا أو يعصره فإنه يدل على تعب ومشقة. سرور التاممع ال
  .اإلميان وهداية العاصني، وتالوة القرآن وجرب املكسور، واملال للفقري

  الزير

  .يدل يف املنام على الزوجة أو قيم الدار أو خمزنه أو حانوته، وعلى زوجته احلامل

  الزينة

ومن رأى الدنيا تزينت له، ومهما طلب حصل له، فإنه يفتقر .  املنام تدل على الفقر وفساد احلالهي يف
  .والزينة يف البالد اليت ال تعرف فيها الزينة خري جلميع الناس. ويهلك

  باب السين

  الساج

تدل رؤيته يف : ينوالثا. تدل رؤيته يف املنام على األمراض املرافقة مع احلمى: األول: هلذه الكلمة مفهومان
  .املنام على امللك أو العامل أو الشاعر أو املنجم

  الساحر

  .هو يف املنام رجل فتان، فإن سحر بتفاحة فإنه يفنت ابنه، وإن سحر بفراشة فإنه يفنت امرأته

  السارق
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  .انظر أيضاً الطرار. هو يف املنام إنسان كذاب ذليل

  الساطور

  .بني األمور سهلها وصعبها ويقطع اخلصوماتهو يف املنام رجل قوي شجاع، يفرق 

  الساعد

من رأى يف املنام الساعدين فهما صديقان أو قريبان، أو أخوان أو ولدان بالغان، أو شريكان مساعدان 
ومن رأى شخصاً يدل الساعدين أو العضدين دلّ ذلك على الشجاعة . ينتفع ما، ويعتمد عليهما

  .والعجب

  مالساعة الرملية منكا

وهي ساعة من الزجاج وفيها الرمل، ومها فردتان يؤوالن بولدين أو أخوين أو شريكني، ومن رأى أنه 
وسألين . وقد يدل املنكام على الزينة واجلمال لصاحبه. حدث فيه شيء فتأويله فيما ذكرنا من خري أو شر

أردت التزوج ا، وإن خطبت امرأة و: رأيت منكاما من الزجاج يف املنام، فقلت له: مرة رجل فقال
  .املنكام زوج، فالفردة العلوية رجل والسفلية امرأة

  الساعة الزمانية

فمن رأى ساعة زمانية من ساعات الليل أو النهار نال دراهم أو دنانري على قدر زمان تلك الساعة 
  .كساعة يوم اجلمعة وأوقات الدعاء والذكر

  الساعي

  .ورمبا دلّ على الساعي إىل اخلري. صاحب األخبار كالربيدورمبا دلّ يف املنام على . هو الداعي

  الساق

    

فإن رآمها . فإن رأى أن ساقه من حديد فإن عمره يطول. هو يف املنام عمر اإلنسان وعماده يف معيشته
وإن رأى أنه رفع ساقاً ومد ساقاً فالتفّت ساقاه بعضهما ببعض فإنه قد قرب . من قوارير فإن أجله يقترب
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وإذا كشفت . وإن رأى ساق امرأة مث عرفها تزوجها أو تزوج غريها.  أو قرب له أمر صعب هائلأجله،
ومن رأى على ساقي رجليه شعراً كثرياً . املرأة عن ساقيها حسن دينها وصارت إىل خري مما كانت عليه

مال اإلنسان والساق . ومن رأى أنه معوج الساق فإنه يصري زانياً. فتركبه ديون، وميوت يف السجن
فمن رأى أن ساقه من حديد بقي ماله مع طول عمره، وإن كان ساقه من خشب فإنه يضعف . ومعيشته

وإن كان . عن طلب رزقه، والتماس معيشته، وإن رأى ساقه من فخار مل يلبث أن ميوت، أو يذهب ماله
يف ماله الذي عليه وإن رأى ساقه نقصت فذلك نقص . له ولد أو دابة أو ملك، ذَهب بعض ذلك عنه

ومن رأى أن . ومن سعى على ساق واحدة ذهب نصف ماله. اعتماده، وقد يكون ذلك النقص يف عمره
ساقي رجليه قطعتا ذهب مجيع ماله، ورمبا دلّ على موته، إال أن يكون يف الرؤيا ما يدل على اخلري، فإنه 

والساق من .  يقوم به، أو صديق يصلهترقية نفسه بدابة يركبها، أو يدل على ركوب السفينة، أو خري
ومن رأى يف . ساق يسوق، كما أن القدم من قدم يقدم، والكعب من الكاعب،، والعقب من األعقاب

وتكاثف الشعر على ساق املرأة ذلّة . املنام ساقاً حسنة مسينة دلّ ذلك على حسن ما يسوقه أو يساق إليه
وإن .  وعلى اهلداية بعد الضاللة، ورمبا دلّ الساق على الشدةوحيلة، ورمبا دلّ ذلك على ظهور األسرار

وكشف الساق دليل على ترك الصالة والذلة بعد . رأى ساقني ملفوفتني دلّ ذلك على اخلوف والبالء
  .العز

  الساقية

تدل يف املنام على جمرى الرزق وسببه كاحلانوت والصناعة والسفر، ورمبا دلّت على القروح ملدها باملاء 
ورمبا . ورمبا دلّت على حمجة طريق السفر. ورمبا دلّت على السقاء والسقاية. يف جمراه مع سقيها للبساتني

ورمبا دلّت على حياة اخللق إن كانت عامة، أو حياة بانيها إن كانت . دلّت على احللق ألنه ساقية اجلسم
ن جمراه احملدود يف األرض، فإن فاض والساقية حياة طيبة ملن ميلكها، شريطة أن ال يفيض املاء م. خاصة

وكذلك لو جرت الساقية من خالل الدور والبيوت فإا . عن جمراه ميينا ومشاال فهو هام وحزن وبكاء
ومن رأى ساقية . من ملك ماء جارياً نال رياسة ومنفعة: وقيل. حياة طيبة إذا كان ماؤها عذباً صافياً

ومن رأى املاء جيري من رجليه تعرض لعلة .  ما فيها فإنه حيتقنمملوءة زبالً وكناسة وقد غسلها وأزال
ومن رأى ساقية جتري باملاء من خارج املدينة إىل داخلها يف أخدود مباء صاف والناس . االستسقاء

حيمدون اللّه تعاىل ويشربون من مائها وميلؤون آنيتهم منها وكانوا يف وباء اجنلى عنهم، وأمدهم اللّه 
وإن كان ماء الساقية كدرا أو . حلياة، وإن كانوا يف شدة أتاهم اللّه تعاىل بالرخاء مبطر دائمسبحانه با

ماحلاً أو خارجا من الساقية مضراً بالناس فإنه سوء يقدم على الناس وينشر فيهم سقماً عاماً كالزكام يف 
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ارية إىل بستانه وكان عازباً ومن رأى الساقية ج. الشتاء واحلمى يف الصيف أو خرب مكروه عن املسافرين
. تزوج، أو اشترى جارية يتزوجها، فإن كانت له زوجة أو جارية محلت منه إن شربت أرضه أو بستانه

ومن رأى أن الساقية خرجت من جمراها . وساقية الدم يف الدار تدل على فساد املرأة اليت بتلك الدار
ومن رأى ساقية قطعها، فإا مقاطعة بينه . اقية املرأةوقد تكون الس. وأضرت بالناس فإا خرب سيء يأتيه

ومن رأى أنه يستقي من ساقية فإنه يصيب خرياً، . من رأى أنه خلف ساقية فإنه ميوت: وقيل. وبني امرأة
ومن رأى أنه يشرب ماء عذبا من ساقية أو ر فإنه يصيب عيشاً لذيذا وحياة طويلة، وإن . حييا حياة طيبة

ورمبا . هو مرض بقدر ما شرب منه: وقيل. درا أو مزا كان عيشه يف هم وخوف أو شدةكان ماء ك
  .دلّت السواقي على عروق اجلسد اليت ينمو اجلسد بسقيها

  سام أبرص

يدل يف املنام على إنسان سيء، يفسد بني الناس بالنميمة واهلمز، ويوقع بينهم . وهو نوع من الوزغ
وسام أبرص يدل على فقر أو حزن أو رجل . رور، وينهاهم عن اخلريالعداوة والبغضاء، ويعلمهم الش

  .وإذا دخل سام أبرص على مريض مات، ألنه منه السام وهو املوت. مهان

  السائح

  .هو يف املنام رجل يطلب العلوم وأمور امللوك

  السايس

    

يف امسه، ألنه يرتي والسائس ال خري فيه وال . تدل رؤيته يف املنام على رجل رئيس، صاحب مال وتدبر
والسائس وايل األمور ألنه . ورمبا دلّ السائس على صاحب الرقيق أو الديوث والقواد. فحالً على أنثى

  .مشتق من السياسة

  السائل

والسائلون . هو يف املنام رجل طالب علم، فإن أُعطي ما سأل نال ذلك العلم، وخضوعه وتواضعه ظفر
نفس، فإن رأى أم يأخذون منه شيئاً من املال فإم يدلون على يدلون على حزن وهم وفكر يعرض لل

مضرة وشدة كبرية وموت صاحب الرؤيا، أو موت من يعنيه أمره، فإن رآهم داخلني إىل مرتله أو قريته 
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فإنه تشتيت يكون يف بيته، فإن أخذوا مما فيه شيئاً فهو دليل على مضرة كبرية، والسائل متعلم واملسؤول 
  .من رأى أنه يسأل وال يعطَى فإنه يذلو. عامل

  السب

هو يف املنام القتل، والسب ألهل الذمة وملن سواهم من الكفار دال على اإلمالء بني الناس، وإذا سكت 
اإلنسان من جتب عليه طاعته وبره دلّ ذلك على عقوق الوالدين، واإلعراض عن اللّه تعاىل أو عن طاعة 

  .من سبه يف املنام

  حةالسبا

السباحة حبس فمن : وقيل. من رأى يف املنام أن يسبح يف البحر، وكان عاملاً بذلك، بلغ يف العلم حاجته
رأى أنه يسبح يف الرب فإنه حيبس ويناله ضيق يف حبسه، وميكث فيه بقدر صعوبة السباحة أو سهولتها، 

 يريده، فإنه يدخل يف عمل فإن رأى أنه يسبح يف واد مستو، حىت يبلغ موضعاً. وبقدر قربه من الرب
سلطان جبار ظلوم، وتطلَب منه حاجة له فيقضيها، ويؤمنه اللّه تعاىل على قدر جريه يف الوادي، فإن 

فإن دخل جلة البحر وأحسن السباحة فيها فإنه يدخل يف أمر كبري أو والية . خافه فإنه خياف سلطانا
وإن . بح على ظهره فإنه يتوب، ويرجع عن معصيتهويتمكن من امللك ويصيب عزاً وقوة، وإن س. عظيمة

سبح يف البحر وكان ماؤه راكدا فإنه يدخل يف عمل ملك ويضطرب عليه العمل، ويغضب عليه امللك، 
فإن عرب البحر فإنه ينجو، فإن سبح وهو خياف فإنه ينال خوفاً وحبساً أو مرضا، يف يطول عليه ذلك 

 ينجر فإنه ميوت يف ذلك اهلم، وإن كان جريئاً يف سباحته فإنه يسلم بقدر بعِده من الرب، وإن ظن أنه ال
من ذلك العمل، فإن رأى سلطاناً يريد أن يسبح يف حبر، والبحر مضطرب مبوجه، فإنه يقابل ملكاً من 

امللوك، فإن قطع البحر بالسباحة قتل ذلك امللك، وكل حبر جف فإنه ذهاب دولة ما، فإن رأى أن املاء 
وإن رأى أنه يسبح يف ر أو حبرية وأنه خيتنق مثل السمك امللقى على األرض، . إنه رجوع الدولةقد عاد ف

ومن رأى أنه يسبح خاصم . فإن ذلك اإلنسان يعرض له من الشدة يف املاء مثل ما يعرض للسمك يف الرب
ى فإن ذلك ومن رأى أنه دخل يف حبر بالسباحة حىت ال ير. خصماً له، وغلب خصمه، وأنتصر عليه

واملشي فوق املاء يف حبر أو ر . وإن رأى أن املاء غمره حىت مات فيه فإنه ميوت شهيداً. هالكه النقطاعه
. بل يسافر سفراً يف خطر: وقيل. بل يتيقن أمراً هو منه يف شك: وقيل. يدل على حسن دينه وصحة يقينه

  .ومن رأى املاء جيري على سطحه أصاب بليه من السلطان

  باكالس
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ورمبا دلّت رؤيته على . تدل رؤيته يف املنام على املبذر للعمال، والذي ال حيفظ سرا، وال يقيم على عهد
والسباك يدل على . النقاد الذي يستخرج اجليد من الرديء، أو احلاكم الذي يفرق بني احلق والباطل

ويدل . لرؤيا الصحيحة من األضغاثويدل على املفسر للمنامات ألنه مييز ا. الرجل املنهمك يف صناعته
  .السباك رجل يتوىل والية: وقيل. والسباك رجل يقال عنه كالم سؤ. على القصار

  السبحة

  .هي يف املنام امرأة صاحلة، أو معيشة حالل، أو عساكر نافعة ملن ملكها أو سبح ا

  سبوسج

  .ن كان عازباهو يف املنام دليل العز واألفراح واملسرات واألرزاق، والزواج مل

  السبي

ورمبا . إذا رأى اإلنسان سيب املشركني يف احلرب دلّ ذلك على كشف األسرار، واإلطالع على األخبار
. فإن سىب املسلمون الكفار دلّ ذلك على الفوائد واألرزاق هلم. دلّ السيب على البالء واألمراض والسخط

  .موإن سىب الكفار املسلمني دلّ على ضعفهم وفساد أحواهل

  الستر

    

هو يف املنام دال على ستر األمور، ورمبا دلّ على الرفيق الكامت األسرار، والزوجة اليت تستتر على اإلنسان 
أحواله تصونه عن النظر إىل غريها، فإن كان معلماً دلّ على رفع قدر من دلّ عليه من زوجة أو ولد أو 

وإن كان بباب دار . ان بباب حانوت فهو هم يف املعيشةوالستر اهول هم ملن رآه يف املنام، فإن ك. دار
ومن رأى سترا ممزقاً فرح ونال سروراً، والسر األسود . فهو هم من قبل الدنيا، والستر العتيق هم ال يدوم

والستر املعروف الذي يرى يف املنام بعينه . هم من ِقبل مال، والستر على باب املسجد هم من ِقبل الدين
والستور يف غري مواضعها هم وحزن، ويف مواضعها ال تأويل هلا ومن رأى ستراً على . ر وال ينفعال يض

غري باب أو مدخل أو يف موضع شنيع فهو هم شديد، وخوف قوي، مثّ تؤول عاقبته إىل خري وعافية، وما 
ع أو وإن رأى أن ذلك الستر قط. عظم منها وضعف فهو أقوى وأشد، وما رق فهو أسهل وأضعف

والستارة إذا رآها رجل عازب فإنه يتزوج امرأة تستره عن . ذهب به فإنه يذهب عن ذهنه اهلم واحلزن
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والستر على باب البيت هم من ِقبل . املعاصي وعن الفقر واحلاجة، وكذلك املرأة إذا مل يكن هلا زوج
ر املمزق طوالً فرع عاجل، والست. والستر اجلديد هم طويل. والستر البايل هم سريع الزوال. النساء

والستر األبيض أو األخضر حممود . والستر األسود هم من ِقبل امللك. واملمزق عرضاً متزق عرض صاحبه
وكلما كان . وإذا رأى املطلوب أو اخلائف أو اهلارب أو املختفي ستراً على سرير فهو ستر عليه. العاقبة

ورمبا دلّت . ة الستائر يف املنام دليل على تعذر األحوالوكثر. الستر أكرب كان مهه أكرب وأعظم وأشنع
  .انظر أيضاً الكتمان. الستائر على الستر يف األمور، وكشفها دليل على االفتضاح

  السجادة

  .هي يف املنام امرأة عفيفة، أو منصب ديين

  السجن

 على اهلم والنكد هو يف املنام دال على لزوم الدين إن كان سجن الشرع، وإن كان سجن السلطان دلّ
والسجن يدل على الزوجة املناكدة أو على . والسجن اهول دال على الدنيا. بسبب ذم أو نفاق

الصمت، وسجن اللسان عن اهلذر، ورمبا دلّ على املكيدة من األعداء وعلى التهم، وعلى القرب والدين، 
 الفقر وعدم الراحة، ودخول وعلى القعود عن األسفار بسبب األمراض، أو قصور اهلمة، ويدل على

ومن أختار لنفسه سجناً عِصم . والسجن هم وحزن. السجن دال على املعمر الطويل واالجتماع باألحبة
. وإذا رأى السجني أن أبواب السجن مفتوحة جنا. ومن رأى أنه خرج من سجن جنا من مرض. من ذنب

والسجن عافية . رأى إن سقفه قد زالمن سجنه، وكذلك إذا رأى فيه كوة والضوء داخل منها، أو 
ومن رأى أنه يف سجن سلطان موثق فيصيبه أمر مكروه، أو أنه يف غم يرجى . املسافر وموت املريض

وإن كان مسافراً فالسجن غفلته، وإن كان . فرجه، وإن رأى أنه خرج منه فإنه خيرج من ذلك الفم
ن فتلك دعوة مستجابة، وخروج من هم وغم لقصة من رأى أنه يف السج: وقيل. مريضاً فهو طول مرضه

ومن رأى أنه خرج من . ومن رأى أنه يف سجن جمهول و خيرج منه كان ذلك قربه. يوسف عليه السالم
ومن رأى أنه موثق يف بيته . سجن جمهول أو من بيت ضيق إىل فضاء واسع دلّ ذلك على راحة وفرج

يسِجن يف بيت ال يعرفه فإنه يتزوج امرأة يستفيد منها ماالً ومن رأى أنه . فيصيبه خري أو يراه يف أهله
ومن رأى أنه يبين سجناً فإنه يلقى رجالً . ومن رأى أنه موثق، وكان يف شدة فإنه ينجو مما خياف. وولداً

 ورمبا دلّ على املرض. والسجن يدل على املوت. إماماً هارباً يرجع به أهل تلك احمللة إىل الطريقة احملمودة

املانع من التصرف والنهوض، ورمبا دلّ على الغرور، أو على جهنم ألا سجن العصاة والكافرين وإن 
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رأى ميتاً يف السجن وكان كافراً فذلك دليل على جهنم، وإن كان مسلما فهو سجني يف جهنم بذنوب 
 يعوقه من مطر أو وإذا رأى املرء نفسه يف السجن وكان مسافراً يف بر أو سفينة فذلك أمر. بقيت عليه

ريح أو عدو أو أمر من السلطان، وإن مل يكن مسافراً دخل مكاناً يعصي اللّه تعاىل فيه كدار الكفر 
  .أما السجان يف املنام فهو حفّار قبور. والبدع أو دار زانية أو اخلمارة

  السجود

    

يقيم حدود اللّه وفرائضه، من رأى أنه ركع وسجد وصلى هللا تعاىل فإنه خيضع له، ويتربأ من الكرب، و
من رأى أنه سجد للّه تعاىل ظفر بعدوه، : وقيل. وينال ما يتمناه يف الدين والدنيا سريعاً، ويظفر مبن عاداه

والساجد مذنب، فإذا سجد تاب من ذنبه وندم وجنا من خماطره، ونال حاجته، وعفي عنه، . وغُِفر له
سجد لغري اللّه تعاىل أو خر لوجهه من غري أن يقصد السجون فإنه فإن رأى أنه . واملعفو عنه تطول حياته

يذل وخيذل، إن كان يف نزاع أو حرب أو خصومة، وإن كان يف جتارة خسر، وإن كانت له حاجة فإا 
ال تقضى، فإن خر على جبل ساجداً للّه تعاىل فإنه يظفر برجل منيع، وإن كان على تل أو حائط فإنه 

والسجود يف املنام دليل على اإلميان باهللا والتوبة للعاصي، ورمبا دلّ الركوع . يع خيذلهخيضع لرجل رف
ورمبا دلّ السجود . "وطهر بييت للطائفني، والقائمني، والركع السجود": والسجود على احلج لقوله تعاىل

م دليل الظفر، ودليل التوبة والسجدة يف املنا. على اتباع السنة ومرافقة النيب صلى اللّه عليه وسلّم يف اجلنة
والسجود نصر وصالح يف . من الذنب ودليل الفوز مبال، ودليل طول احلياة، ودليل النجاة من األخطار

ومن رأى لبنة ذهب سجدت للبنة . وقد يكون السجود نعمة أنعمها اللّه تعاىل على من رأى ذلك. األمور
صليب فإنه خيضع لقوم منافقني يف ضرب الرببط ومن سجن ل. فضة، فإن رجالً شريفا خيضع لرجل وضيع

  .والغناء واملعازف

  سجود التالوة

إذا سجد اإلنسان يف املنام سجدة األعراف فإنه حيافظ على األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكان 
 وإن سجد سجدة مرمي دلّ على. وإن سجد سجدة الرعد دلّ على اإلكرام بلزوم الطاعة. قدره رفيعاً

وإن سجد السجدة األوىل من احلج دلّ على املوعظة . النعمة والرغد ورفع القدر يف الدنيا واآلخرة
واإلرهاب بسبب ما هو عليه من الغفلة، وإن سجد السجدة الثانية منها دلّ على احلث على الطاعة 

عة واإلقبال على وإن سجد سجدة الفرقان دلّ على النفور عن الطا. واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
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وإن سجد سجدة . املعصية، وإن كان على شيء من زلل دلّ على حسن الظن باهللا تعاىل وحسن املعتقد
. النمل دلّ على غلو الذكر، والصيت احلسن عند أهل البدعة، ونفاذ الكلمة عند امللوك، والصدق عندهم

وف مما عنده، ورغبة يف فضله والتوبة وإن سجد سجدة امل ترتيل كان ذلك دليالً على اإلميان باهللا واخل
وإن سجد سجدة صلى اللّه عليه وسلّم دلّ ذلك على اإلنابة، وعلى أنه يسنت سنة حسنة، . ولزوم الصالة

وإن سجد سجدة فصلت دلّ ذلك على امتثال األوامر للّه تعاىل . وعلى جتديد نعمة ال يقوم بشكرها
 التوبة للعاصي واإلقالع عن الذنوب واجتناب املناهي، وإن سجد سجدة النجم دلّ على. ولويل األمر

. وإن سجد سجدة االنشقاق دلّ على التخويف والزجر عن ارتكاب الذنوب واملعاصي. والعبادة هللا تعاىل

  .وإن سجد سجدة اقرأ دلّ على التوبة واإلقالع عن الذنوب وأفعال اللهو وما يوجب النار

  سجود الشكر

وإن سجد هللا .  البالء، وجتديد األرزاق، واازاة من الرائي للساعي على ذلكيدل يف املنام على رفع
  .شكراً وهو كهل وبه حرج، وليس يف ظهره تقويس، فإنه بتقوى مبال ونعمة، ويستغين وال يهرم

  السحاب

    

ذي به حياة وهو سبب رمحة اللّه حلمله املاء ال. يدل يف املنام على اإلسالم الذي به حياة الناس وجنام
ورمبا دلّ على . ورمبا دلّ السحاب على العلم والفقه، واحلكمة والبيان ملا فيه من لطف احلكمة. اخللق

ورمبا دلّ على السفن اجلارية يف املاء يف غري . العساكر حلملها املاء الدال على اخللق الذين خلقوا من املاء
وإن كان السحاب أسود أو . على املطر ألن منه سببهورمبا دلّ . ورمبا دلّ على احلامل من النساء. أرض

ومن رأى سحاباً يف بيته أسلم إن كان . كان معه الصواعق دلّ على عوارض السلطان وعذابه وأوامره
وإن رأى نفسه راكبا فوق . كافرا، أو نال نعمة إن كان مؤمنا، أو محلت زوجته إن كان راغباً يف ذلك

ان عازبا، أو حج إن كان مؤمال ذلك، وإال اشتهر بالعلم واحلكمة إن السحاب تزوج امرأة صاحلة إن ك
وإن رأى سحباً متوالية قادمة واضحة، والناس ينتظرون مياهها قِدم تلك الناحية ما . كان لذلك طالباً

وإن رأى اإلنسان أن السحب قد سقطت يف أرض فهي سيول وأمطار أو جراء . يتوقعه الناس وينتظرونه
عصفور، وإن كان فيها ما يدل على اهلم واملكروه كالسموم والريح الشديدة والنار واحلجر أو قطا أو 

. واحليات والعقارب فإنها غارة تأتيهم، أو جراد أو وباء يضر نبام، أو مذاهب وبدع تنتشر بني أظهرهم

اب فإنه ينتفع فإن أكل املرء السح. السحاب ملك عظيم أو سلطان شفيق رحيم أو عامل أو حكيم: وقيل
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فإن رأى أن دنياه من . فإن ركب السحاب فريتفع أمره ويعلو يف حكمته. من رجل مبال حالل أو حكمة
. وإن كان السحاب أسود فإنه حكمة مع سؤدد ومروءة وسرور. سحاب فإن جده وسعيه من حكمة

ه ينال هوال من رجل حكيم قويه . وإن كان مع السحاب هول فإنبىن داراً على السحاب وإن رأى أن
وإن رأى أن يف يده سحاباً ميطر منه املطر فإنه ينال حكمة وجتري . فإنه ينال دنيا شريفة مع حكمة ورفعة

وإن رأى سحابة ارتفعت فأمطرت ذهباً عليه فإنه يتعلم من رجل حكيم أدباً من أمر . على لسانه احلكمة
 ممن ينسب إىل الوالية فإنه وال ال ينصف وال يعدل، وإذا والسحاب إذا مل يكن فيه مطر وكان. الدنيا

نسب إىل التجارة فإنه ال يفي مبا يبيع، وإن كان عاملاً فإنه يبخل بعلمه، وإن كان صانعاً فأنه يتقن صناعته 
ومن رأى أنه نزل من السماء . والسحاب سالطني هلم فضل على الناس. وينصح، والناس حيتاجون إليه

ر مطراً عاماً فإنَ اإلمام يرسل إىل ذلك املوضع أمريا عدالً، فإن كان السحاب أسود فأمطر سحاب فأمط
إذا رؤي : وقيل. فإن الوايل يكون عدالً، وإن كان السحاب أبيض فأمطر فإنه يكون والياً عدالً مباركاً

قته فإن اللّه تعاىل يوسع السحاب يف وقته فإنه ينال خرياً وبركة ونعمة وماال، فإن رأى سحاباً ميطر يف و
فإن رأى سحاباً أسود من غري . الرزق يف تلك البلدة، فإن كانوا يف قحط فإنه يوسع عليهم وخيرجهم منه

فإن رأى سحاباً أمحر يف غري حينه أصاب أهل . مطر فإنه ينال منفعة، ورمبا كان دليل برد شديد أو حزن
ابا ارتفع من األرض إىل السماء فإنه يدل على اخلري فإن رأى سح. تلك البلدة كرب أو فتنة أو مرض

وإن رأى سحاباً مظلماً نال مهاً وغماً وانغلقت عليه مجيع . والربكة، فإن كان الرائي يريد سفراً مت له ذلك
والسحاب الذي يراه اإلنسان كأمنا يرتفع من األرض إىل . والسحاب األبيض يف الرؤيا دليل عمل. أموره

. ويدل فيمن كان مسافراً على عودته من سفره ويدل على ظهور األشياء اخلفية. على السفرالسماء يدل 

والسحاب األسود يدل على برد . والسحاب املظلم يدل على غم. والسحاب األمحر يدل على بطالة
ومن رأى أنه . ورمبا دلّ السحاب األمحر على جند يدخل ذلك البلد وحتدث مكيدة. شديد أو على حزن

ومن رأى أنه . خذ شيئاً من السحاب فإنه يصيب من احلكمة شيئاً عظيماً أو يكثر من احلراثة والزراعةأ
ومن رأى السحاب قد غطى الشمس فإن امللك . ركب السحاب أو سار عليه فإنه يدرك احلكمة كلها

ميصه من السحاب من رأى ق: وقال جعفر الصادق رضي اللّه عنه. ميرض أو يقهر أو يعزل عن سلطانه
والسحاب يدل على زوال اهلم والنكد واخلوف وإظهار الكرامات وإن ذلك مما . فقد مشلته من اللّه نعمة

أمل تر أن اللّه يزجي سحابا مثّ ": يظهر لألولياء عند االستسقاء، ورمبا دلّ السحاب على األلفة لقوله تعاىل
  ."يؤلف بينه

  الِسحر
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 فمن رأى أنه يسحر أو سِحر فإنه يفرق بني الرجل وامرأته بالباطل، والسحر يف هو يف املنام فتنة وغرور،
وإن كان السحر من اجلن فإنه أقوى كيداً وأشد . والسحر يدل على فراق الزوجة. املنام يدل على الكفر

  .حيله

  السحر

  ."حار هم يستغفرونوباألس": من رآه يف املنام فرمبا يقع يف ذنب يوجب االستغفار، لقوله تعاىل

  السحور

  .سحور الصائم يف املنام يدل على مكايدة األعداء، وعلى التوبة للعاصي، واهلداية للكافر والرزق اليسري

  السخرية

  .هي يف املنام غنب، فمن رأى أنه سِخر منه غُِبن به يف املعاملة

  السخلة

ومن . ا فإنَ ولده ميوت، أو ولد من أقربائهفإن رأى أنه ذبح سخلة وأكل حلمه. هي يف املنام ولد اإلنسان
ومن رأى أنه يرعى مجاعة من السخال فيصيبه . رأى أنه رأى أنه يأكل حلم سخلة فإنه يصيب ماالً قليالً

  .هم له فيه شرف وذكر

  السدار

  .وإن دخل على مريض مات. تدل رؤيته يف املنام على الشفاء من األمراض والطهارة من الذنوب

  درالس

ومن رأى هذه الشجرة فإن . وشجرة السدر رجل كرمي حسيب فاضل. هو يف املنام امرأة كرمية مستورة
ومن رأى أنه ارتقى شجرة . ومن أكل السدر مرض مرضاً شديدا. أمره يرتفع ويصيب ورعا وعلماً

  .السدر فإنه ينال غماً وشدة

  سدرة المنتهى
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  . ما هو موعود بهتدل رؤيتها يف املنام على بلوغ القصد من كل

  سدة البيت أو المسجد

ورمبا دلّت السدد على . تدل يف املنام على ما يلبسه اإلنسان ويتجمل به، أو على املال الذي يستر حاله
ورمبا دلّت على املرأة اجلميلة الكاملة . ورمبا دلّت على طي احلديث ونشره. رياح السدة يف اجلوف

وإن رأى املريض أنه حيمل على سده فذلك . القدر، والكثرية النسلاألوصاف، التامة القد، والكبرية 
  .نعشه

  سذاب

  .هو يف املنام تعادل كل طاقة منه مائة دينار أو مائة درهم على قدر صاحب الرؤيا

  السر

  .ومن رأى أنه أودع امرأة سراً فإنه يقصد زواجها، ألن العرب تسمي النكاح سراً. هو يف املنام زواج

  رسراب القف

. ومن رأى السراب وله طمع يف شيء يرجوه فإنه حيرم ذلك وال يناله. هو يف املنام أمر باطل ال يتم

ورمبا دلّت رؤية السراب على التمين . والسراب يف املنام نفاق وكفر يف الدين، أو ميل إىل الدنيا وزينتها
ر، أو عامل بدعة، ورمبا كان وإن كان الرائي شاهداً كان شاهد زو. والرجاء ملا ال يدركه اإلنسان

  .السراب خربا ال حقيقة له ورمبا دلّ على ظهور راية يف اجلهة اليت رؤي السراب فيها

  السراج

تدل رؤية سراج الدواب يف املنام على زواج العازب وتولية املنصب، كما يدل على السفر واالنتقال من 
  .قعد الرجل كاملرأة أو اجلاريةالسراج دالل اجلواري ألن السرج م: وقيل. بيت إىل بيت

  الِسراج

. والسراج للمريض زوجة، فإن انطفأ السراج مات املريض. يدل للحامل يف املنام على ولد ذكر عامل

والسراج الضعيف ذو الضوء اخلافت . ومن أصلح سراجاً فأضاء، وكان له مريض، فإنه يعود إىل الصحة
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ومن رأى سراج بيته مضيئاً قويا . لى ظهور األشياء اخلفيةالسراج يدل ع: وقيل. يدل للحامل على جارية
ومن رأى أن سراجه . صاحلاً كان ذلك صالح قيم البيت، وإن رآه ضعيفاً كانت حالة القيم ضعيفة

. انطفأ فذلك التباس أمر قيم البيت وسوء حاله، ورمبا دلّ على موته أو موت ولده أو والديه أو امرأته

ومن رأى . عد إىل السماء بسراج مثِّ يعود إىل األرض فإن ذلك روحه يصعد إليهاوإن رأى املريض أنه يص
. وإن رأى أنه يطفئ سراجاً بفمه فإنه يبطل أمر رجل يكون على احلق. أنه اقتبس سراجاً نال علماً ورفعه

ي يف الليل وإن رأى أنه ميش. ومن رأى أنه ميشي يف النهار بسراج فإنه يكون شديد الدين مستقيم الطريقة
ومن كان يف يده سراج مطفأ أو مشعة أو نار وكان سلطاناً فإن يعزل، وإن كان . بسراج فإنه يتهجد

انظر أيضاً . والسراج إذا كان وقوده غري مضيء دلّ على غم. تاجراً خسر، وإن كان صاحلاً ذهب ماله
  .القنديل، وانظر املسرجة

  السرادق

    

. والسرادقات هي امللوك. أى اإلنسان سرادقاً فإنه يظفر خبصم سلطانههو يف املنام سلطان، فإذا ر

واهول من السرادقات . والفساطيط كذلك، إال أا دونه، والقبة دون الفساطيط، واخلباء دون القبة
والفساطيط والقبب إذا كان لونه أخضر أو أبيض يدل على الربء وبلوغ مرتبة الشهادة أو زيارة قبور 

  .انظر أيضاً الفسطاط. والصاحلني أو زيارة بيت املقدسالشهداء 

  السرار

من رأى رجالً يف املنام سار مع أمري يف طريقه فإن ذلك األمري ميوت وتكون مسارته إياه تلف روحه ألنه 
  .وقع لعاد صاحب إرم ذات العماد ملا صار إليها جاءه ملك املوت يف صورة رجل فساره وقبض روحه

  السراميزي

  .رؤيته يف املنام على املكاري واملالح وعاقد الزجياتتدل 

  سرب األرض

فإن دخل الذي حفر السرب فيه رجع . هو يف املنام مكر وخديعة، فمن حفر سرباً إلنسان فإنه ميكر به
ومن رأى أنه دخل سرباً ومل ير السماء دخلت اللصوص عليه وسرقوا متاعه، وإن كان . املكر عليه
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الطريق عليه، وإن توضأ للصالة يف السرب ظفر مبن سرق متاعه، وإن كان عليه دين قضاه مسافراً قُطع 
  .اللّه تعاىل، وإن كان مذنباً تاب اللّه تعاىل عليه، وإن كان سجيناً فرج اللّه عنه

  السرج

ركب ومن رأى أنه . والسرج امرأة أو دابة أو سلطان أو مال. يدل ملن ملكه على أنه يتزوج ثالث نسوة
ومن رأى أن سرجه حتطم فذلك هالكه أو هالك . سرجاً نِصر يف كل أموره وظفر يف مجيع أحواله

  .ومن رأى أن سرجه خيلع خالع امرأته أو طلقها. امرأته

  السرطان

. هو يف املنام رجل كثري الكيد لكثرة سالحه، عظيم اهليبة، بعيد املأخذ واهلمة واملراجعة عِسر الصحبة

  .من رأى السرطان نال ماالً حراماً: وقيل.  السرطان نال خرياً من أرض بعيدةومن أكل حلم

  السرقة

وإن كان السارق معروفاً فأنه يستفيد من املسروق منه . السرقة من احلرز يف املنام تدل على الزىن والربا
: وقيل.  امرأته متوتفإن رأى سارقاً جمهوالً دخل بيته وسرق طشته فإنَّ. علماً أو حرفة أو كلمة ينتفع ا

ومن رأى أنه يتلصص أو يسرق خيف عليه . السرقة حممودة وهي دليل خري إال ملن يريد أن خيدع
  .ومن رأى أنه يسرق فإنه يزين أو يكذب، ألن الزاين خيتفي كما خيتفي السارق. اللصوص

  السرموجة

  .هي يف املنام زوجة أو دابة أو منصب

  السرة

. والدة الرائي أو والده، أو كسبه الذي كان يعيش منه، أو حرفته اليت كان ميارسهاهي يف املنام دالة على 

وإن رأى أن سرته قد انفتحت وكان مريضاً دلّ ذلك . ورمبا دلّت على زوجته أو أمته أو كيسه املختوم
السرة و. ومن رأى أن له سرتني رزق جاريتني مجيلتني. ورمبا دلّت السرة على املسرة والسر. على موته

ومن رأى وجعاً يف سرته فإنه يفقد والديه أو بلده، وإن كان يف غربة فإن ذلك يدل على . امرأة الرجل
  .رجوعه إىل بلده
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  السرو

. ورمبا دلّت رؤيته على السفر أو السرى. هو يف املنام امرأة مجيلة، أو رجل صاحب قول بغري عمل

  .الكرميوالسرو يدل على األوالد أو طول احلياة أو الولد 

  السروال

السروال اجلديد : وقيل. هو يف املنام امرأة أعجمية، فمن ملك سرواالً جديداً تزوج امرأة أعجمية بكراً
. ومن لبس سرواالً بال قميص خشي عليه من الفقر، أو سافر إىل العجم ألنه من ألبستهم. عفة لالبسه

السروال امرأة دنيئة أو جارية أعجمية، فإن : يلوق. السروال يف املنام صالح شأن صاحبه إذا لبسه: وقيل
: وقيل. ومن رأى أنه أعطي سروال زالت عنه شدته. اشتراها من غري صاحبه تزوج امرأة بغري ويل

  .السروال يف املنام والية يناهلا

  السرور

  .ومن رأى أنه مسرور فإنه حيزن. يدل يف املنام على البكاء، ورمبا دلّ على الفَرج

  السرير

    

هو زوجة ومن رأى أنه : وقيل. إذا كان السرير يف املنام بال فراش فهو سفر، ملا يف أمسه من لفظ السري
فإن رأى . على سرير فسريجع إليه شيء كان قد خرج من يده، وإن كان سلطاناً ضعف سلطانه مث يقوى

فإن كان يف رجله نعل فإنه . أنه على سرير وعليه فراش، فإنه ينال رفعة وعلواً وذكراً على قوم منافقني
والسرير ومجيع . ومن رأى أنه على سرير يف مكان طيب نال دولة ورفعة وعزاً. يسافر مع رجال منافقني

السرير يدل على ما يسر املرء به، ويدل : وقيل. ما ينام فوقه فإنه يدل على زوجة صاحب الرؤيا ومماليكه
ومن تكثر سريره يف املنام ذهب . أو نعش ألنه سرير املناياعلى كل مركوب من سفينة أو زوجة أو حممل 

سلطانه إن كان ملكاً، وعِزل إن كان حاكماً، وفارق زوجته إن كانت ناشزة، أو ماتت إن كانت 
ومن رأى . وقد يدل وجه السرير على الزوج ومؤخره على الزوجة. مريضة، أو كان زوجها هو املريض

. وإن كان عازباً تزوج. راش فإنه يالقي امللك، وإال جلس جملساً رفيعاًنفسه على سرير جمهول، وعليه ف

وإن رأى أنه جالس على سرير ليس عليه فراش فإنه ميوت أو . وإن كانت زوجته حامالً ولدت غالماً
ومعه امرأة فهو معها يف سرور ودعة، ورمبا يقع . وإن رأى أنه على سرير. يسافر، وإن كان مريضاً مات
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ومن رأى، أن . وإن رأت امرأة ال زوج هلا أا حتمل سريراً إىل بيتها فإا تتزوج.  شر وخالفبينهما
  .سريره ينصب وكان مريضاً فإنه دليل على شفائه من مرضه

  السطح

. ومن جرى فوق السطح أصابته بلية من السلطان. رجل رفيع القدر: وقيل. هو يف املنام امرأة رفيعة القدر

ألسطحة يدل يف زمن الصيف على الراحة والكسوة وزوال اهلموم واألنكاد واألمراض واحللول فوق ا
  .وكشف األسرار

  السعال

يدل يف املنام على الشكوى، فمن رأى أنه يسعل فإنه يشكو من إنسان متصل بالسلطان، فإن سعل حىت 
  .إن السعال يدل على أنه يهم بشكاية إنسان وال يشكوه: وقيل. شرق فإنه ميوت

  لسعفةا

  .تدل يف املنام على الطهارة أو املاشطة أو اخلتانة

  السعوط

ومن رأى أنه يسعط فإن . يدل يف املنام على اإلجاج أو احلاجة إىل الولد أو األم، أو اإلصابة يف العقل
  .الغضب يبلغ منه غايته

  السعي

را عدل يف قوله، أو عدل وإن كان مسسا. يدل السعي بني الصفا واملروة يف املنام على صالح ذات البني
انظر أيضاً اجلد، . بني زوجتيه، أو والديه، وإن كان الرائي مريضاً أفاق من مرضه، وسعى يف طلب الرزق

  .وانظر الكد

  السف

  .سف الرمل والتراب يف املنام يدل على الفاقة والطمع والرشوة ألرباب األمور

  السفَر
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ومن رأى أنه سافر انتقل . إن كان املسافر فقرياً استغىنيدل يف املنام على الكشف عن أخالق الناس، و
ومن رأى . وقد يكون الرجوع من السفر توبة، ورجوع من املعاصي، أو قضاء احلاجة. من حال إىل حال

وإن رأى . ومن رأى أنه انتقل إىل دار جمهولة فإنه يسافر. أنه سافر على قدميه فذلك دين غالب عليه
  . أرض بعيدة أو إىل دار جمهولة فهو دليل على موتهاملريض أنه يسافر إىل

  السفرجل

وإن آكله صاحب العافية اهتدى، وإن . ومن رأى أنه يأكله وكان مريضاً فإنه يشفى. هو يف املنام مرض
وشجرة السفرجل . ومن رأى أنه يعصر سفرجال فإنه يسافر يف جتارة وينال رحبا كثريا. كان تاجراً ربح

والسفرجل األخضر خري . السفرجل رديء يف املنام وذلك بسبب ما حيدثه من قبض: وقيل. رجل حازم
. والسفرجل يدل على السفر اجلليل، ورمبا دلّ على الشح وحفظ األسرار ملسكه وقبضه. من األصفر

إنه مرض لكثرة : والسفرجل قد كرهه أكثر املفسرين، وقالوا. وتدل السفرجلة على املرأة اجلميلة اجلليلة
إنه سفر ال : إنه سفر واقع، وقال بعضهم: ويدل على سفر، وقال قوم. ة لونه، وملا فيه من القبضصفر

  .إن السفرجل حممود يف املنام ملن رآه على أي حال يراه: وقال بعضهم. خري فيه

  السفَط

  .هو يف املنام امرأة حتفظ أسرار الناس

  السفنجة

تب له بذلك سفنجة من بلد إىل أخر، فإنه يستدين شيئاً من من رأى يف املنام أنه دفع إىل رجل ماالً ليك
  .رجل يرجو فبه التجارة واملنفعة

  السفه

فمن رأى أنه سفه على الناس فسد دينه، وكذلك إن رأى أنه فسد دينه فإنه يسفه . هو يف املنام اجلهل
لسفه على ذمي أو صاحب والسفه يف املنام دليل على األعداء وعلو القدر والكلمة إذا كان ا. على الناس

  .بدعة

  السفود
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. والسفود قيم البيت. يدل يف املنام على قضاء احلاجات عند السلطان، والتوسط باخلري والرزق والراحة

  .هو خادم ذو بأس يتوصل إىل مراعي ويتخرج على يده أقوام يف فنون شىت: وقيل

  السفينة

    

مرض أو ضيق أو قحط، فإن رأى سفينة يف الرب فهي جناة، هي يف املنام جناة ملن كان يف هم أو هول، أو 
فإن جرها على األرض فإنه يقود وينافق يف الدين، فإن ركبها مع قوم صاحلني فإنه يتبع اهلدى ويغفر اللّه 

فإن رأى رجل معزول أنه ركب يف السفينة فإنه يلي والية . تعاىل له، فإنه خرج منها سعد وجنا من أعدائه
امللوك، ويكون مبلغ واليته على قدر أحكام السفينة وسعتها، وبعد السفينة من الرب، ومن من جهة أحد 

فإن غرقت السفينة وتعلق منها بلوح . كان بعرض هالك ورأى أنه راكب يف سفينة فيأتيه الفرج والنجاة
وت يف أيدي فإن رأى أنه مات يف سفينة يف جوف املاء فإنه مي. فإن السلطان يغضب عليه إن كان والياً

إن السفينة يف التأويل هم أو : وقيل. فإن رأى أنه يف سفينة يف البحر فإنه يداخل امللك األعظم. الناس
فإن سرقت السفينة وتغرقت ألواحها فهي . مرض أو حبس أو أمر حياوله فيحول بينه وبني النهوض فيه

. والسفينة اخلالية ربح من جتارة. المةإن رأى أا غرقت فهي سفر يف س: وقيل. مصيبة له يف والد أو عم

ومن رأى أنه يف سفينة واقفة ال جتري . ومن رأى أنه يف سفينة مشحونة بالناس فهي سالمة له يف سفره
ومن أخذ . فهي سحب، وإن أمسك حبباهلا وكان ممن يصلح للسلطان أقترب من خاصته واتصل م

ومن رأى يف منامه سفينة كبرية قائمة فإنه يف تلك . بأس بهحببال السفينة فإنه حيسن دينه وخيالط رجالً ال 
السنة واسع الرزق، فإن رأى أنه ركبها مع أهله وأصدقائه فإنه ينال عزاً ومجاال وخرياً وبركة وينجو من 

وإن رأى اإلنسان أنه يسري . فإن رأى أنه عرب يف زورق فإنه خياطر خماطرة يصيبه منها غم. أيدي األعداء
وإن رأى أن شدة تعرض له فإنه يدل على غم .  سريا رفيقاً لذيذا فإنه دليل خري جلميع الناسيف سفينة

وإن رأى السفينة تكسرت فإنه دليل شر جلميع الناس خالف من كان أسريا أو عبداً . وشدة يقع فيها
نة فإنه يدل على وإذا رأى أنه ال يقدر أن يسري يف البحر بالسفي. فإا تدل على النجاة من األسر والرق

ومن رأى أنه على شط البحر وهو يرى سفينة يف البحر تسري سرياً هادئاً فإن ذلك خري جلميع . حبس
الناس، ويدل على سفر، وإن رأى السفن كأا صاعدة دلّ ذلك على خري بطيء، وإن رآها منحدرة 

وشراع السفينة . ألشياءمسرعة فإن اخلري سريع، وقلوص السفينة تدل على أصحاب الدين والتمسك با
يدل على املالح املدبر هلا، وااديف تدل على سري السفينة وعلى أوالد صاحب السفينة، وصدر السفينة 
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ومن وجد شيئاً يف سفينة . من رأى أنه ركب يف السفينة أصابه خسران فجأة: وقيل. يدل على صاحبها
 سفينة والريح ب والبحر جيزر وميد فإنه ينال ومن رأى أنه يف. فهو ثروة لطالب املال وتزويج للعازب

ومن رأى السفينة جتري على الدم فإنه يدل . رئاسة شريفة وسلطانا قويا يطيعه فيه اجلنود شاهداً وغائباً
ومن رأى أنه أشترى سفينة وكان . وإن رأى سفينته انكسرت وتفرقت ألواحها ماتت أمه. على الزىن

والسفينة اجلارية يف اهلواء . وجمداف السفينة يدل على العلم ملن رآه بيده. عازباً تزوج، أو اشترى جارية
ومن مات يف سفينة جنا يف اآلخرة من العذاب، جلا يف الدنيا مما خياف، ومن رأى . تدل على موت راكبها

ان فنجت من يد امللك الذي ك. "أخرقتها لتغرق أهلها": سفينة اخنرقت فتلك جناة لراكبها لقوله تعاىل
السفينة امرأة مسينة، وإن العرب تشبه النساء السمان بالسفن، والسفينة تدل : وقيل. يأخذ السفينة غصباً

ورمبا دلّت السفينة على الصراط الذي ينجو عليه أهل اإلميان . على اإلسالم الذي ينجي من اجلهل والفتنة
وإن كان غري مريض وركب . نت الدنيافإن ركب السفينة مع املوتى وهو مريض فإنه جناة من ف. من النار

السفينة وهو طالب علم صاحب عاملاً واستفاد علماً ينجو به من اجلهل لركوب موسى مع اخلضر عليهما 
وإن رأى أي طالب علم أن سفينته . وإن رأى ذلك مدين قضي دينه وزال مهه. السالم يف السفينة

 نفاق وفسوق، وإن مل يكن طالب علم فلعله خرجت إىل الرب ومشت عليه خرج يف علمه إىل بدعة أو
والسفينة . حينث يف طالق زوجته، أو تكسد صناعته ويتعذر عليه رزقه فيلتمسه من حيث ال ينبغي له

وأخذ حبل السفينة حسن الدين وصحبة . السائرة يف اهلواء مركوب وتدل على نعش من كان مريضاً
وتدل رؤية السفينة على . د والوالدة واألستاذ والدابة والزوجةوالسفينة يف املنام دالة على الوال. الصاحلني

  .اخلوف والرجاء فإن راكبها يرجو النجاة ا، وخياف على نفسه من الغرق

    

وتدل . ورمبا دلّت السفينة على املسجد أو السوق أو مواالة أهل البيت رضي اللّه عنهم ألم سفن النجاة
فإن غرقت السفينة .  اإلنسان نفسه أو السالمة من األعداء وغىن الفقريالسفينة على احلانة كما تدل على

يف البحر كان دليالً على أنه من أهل النار فإن صارت سفينته حديدا أو حناساً دلّ على طول عمر من 
فإن رأى أنه . دلّت عليه، فإن صار بعضها حديدا أو بعضها خشباً داخلته الشبهة فيمن دلّت عليه السفينة

فإن رأى أن السفينة حدثته مبا يسوغ دلّ على أن يتلقى احلكمة من . كل السفينة أو ابتلعها أكل مثنهاأ
ورؤية سفينة نوح عليه السالم تدل على األفراح واملسرات وهطول الغيث، ال أن يكونوا . ذوي اجلهالة

ج من الشدائد، والسالمة وتدل سفينة نوح عليه السالم على الفر. ظاملني فإنه يدل على القحط والبالء
  .من الغرق للمسافرين يف البحر أو الزواج للعازبني، وعلى املنصب اجلليل، والنصر على األعداء
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  السقاطة

  .تدل يف املنام على حارس الباب من كالب أو غلمان أعاجم

  السقاء

إذا سقى ومل . ريهو يف املنام صاحب بر وتقوى، ألنه أفضل ما يعمل من األجر، وجيري على يديه خري كث
والسقاء على البهائم يدل على الفائدة من . وتدل رؤية السقاء على الشايف بعلمه للصدور. يأخذ أجره

والذي يسقي بالكؤوس والكيزان فإنه صاحب أفعال حسنة . األسفار، وعلى الساعي بني الناس باخلري
  .رار فهم املؤمتنون على األموال والودائعودين كالعامل والواعظ، وأما الذين حيملون املاء بالِقرب واجل

  السقطي

وتدل رؤية السقطي على ما دلّ عليه اجلوهري، من بيع أصناف . هو يف املنام عامل بالترهات واخلرافات
  .اجلواهر واألحجار، كاملرجان والكهرمان والعقيق وما أشبه ذلك

  السقف

فإن .  عليه ناله خوف من رجل رفيع القدرهو يف املنام رجل رفيع القدر فإن رأى سقفاً يكاد يهبط
ومن رأى أن سقف بيته يقطر منه ماء فإنه يكاد . انكسر اجلذع فهو موت صاحب الدار بآفة تترتل به

. ومن رأى أنه فوق سقفه، ويريد الرتول منه وال يستطيع فإنه حيبس. حيدث فيه على ميت أو على مريض

  . رأى الكواكب حتت سقفه خرب سقفهومن رأى سقفاً خر عليه أصابه عذاب، ومن

  سقنقور

  .تدل رؤيته يف املنام على اإلمام العامل، الذي يهتدى به يف الظلمات

  السقوط

إذا كان السقوط يف املنام من أعلى إىل أسفل، فإنه يدل على انتقال األحوال من خري إىل شر، أو من 
فإن كان الذي . بلد، أو من مذهب إىل مذهبزوجة إىل غريها، أو من صنعة إىل صنعة، أو من بلد إىل 

وإن نزل يف املنام إىل خربة أو . نزل يف املنام مأكوالً طيباً أو قوماً صاحلني دلّ ذلك على حسن احلال
وما يغين ": حيوان كاسر دلّ على سوء العاقبة، ورمبا دلّ على الشح والبخل مبا عنده من املال، قال تعاىل
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من سقط من ظهر بيت، فانكسرت يده أو رجله، أصابه بالء يف نفسه أو ماله أو و. "عنه ماله إذا تردى
  .صديقه، أو ناله من السلطان مكروه

  سقوط األسنان

    

فإن رأى أن مجيع أسنانه سقطت فإنه يعيش عيشاً . يدل يف املنام على طول عمره دون نظرائه يف السن
ومن رأى . ها فإن أهل بيته ميوتون قبله أو ميرضونوإن رأى أن مجيع أسنانه سقطت ومل يعد يرا. طويال

أن أسنانه العليا سقطت يف يده فهو مال يصري إليه، وإن سقطت يف حجره فهو ولد ذكر، وإن سقطت 
. ومن رأى أن أسنانه السفلى سقطت فإنه يصيب وجعا وأملاً ومهاً وغماً. إىل األرض فهي مصيبة املوت

وإن رأى أن سناً . نه يف املنام، فإن ذلك يدل على أنه يقضي دينهومن كان عليه دين إذا سقطت أسنا
وإن سقطت مجيع أسنانه فيهلك مجيع من . واحدة من أسنانه سقطت فإه يقضي كل ديونه دفعة واحدة

ومن رأى أن أسنانه تسقط وهو يأخذها بيده فإن ذلك يدل على موت . يف ذلك املرتل واألصحاب
وإن رأى أن ثنيته سقطت فإنه .  أسنانه دلّ على مضرة لبعض أصدقائهمن رأى سقوط: وقيل. أوالد

وسقوط السن الواحدة إن كان من غري معاجلة وأخذها بيده، فإن كان عنده . يستفيد ولدا أو أخا أو أختا
إن سقوط األسنان يدل على عائق يعوقه : وقيل. حامل جاءه ولد، وإالّ صاحل أخاً أو قريباً كان قد قطعه

وإن أخذ ما سقط من أسنانه رمبا تكلم خبطأ وندم عليه . هو دليل على قضاء الديون: وقيل. ريدهعما ي
ومن رأى أن أسنانه سقطت وتعذر . ورمبا دلّ فقد األسنان ألرباب ااهدات على لزوم العدم. وكتمه

  .عليه األكل فإنه يفتقر

  السكاكيني

تدل رؤية السكاكيين يف املنام على الوقار والسكينة، أو و. هو يف املنام رجل يعلم الناس احلذق والكياسة
  .ورمبا دلّت على ويل األمر الذي تتم على يديه األمور. على صاحب الشر واخلصومة

  السكباج

من رأى أنه طبخ يف املنام سكباجاً باألفاويه وحلم البقر وهو يأكل منها فإا تد على حياة طيبة من مال 
فإن كانت بلحم الغنم فإا حياة طيبة يف شرف وكرم وعز من قبل أشراف . عمال كرام ذوي منفعة

فإن كانت بلحم العصافري فإنه ينال حياة طيبة شريفة . الناس وسادام مع عيش طيب من وجه حالل
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. فإن كانت بلحم الطيور فإا والية أو جتارة أو كسب حالل مع قوم كرام. عزيزة من ملك أو سلطان

  .دل على مرض، إالّ إن كانت مطبوخة بلحم العصافري فإا تدل على الوالية وقضاء احلاجةوالسكباج ي

  السكَر

فإن دلّ على . هو يف املنام يدل على األفراح والشفاء من األمراض وزوال اهلموم واألنكاد وبلوغ اآلمال
وإن . ك كل ذي فن يف فنهوإن دلّ على الولد كان جليال ذكياً عاملاَ يشار. الزوجة كانت جليلة مليحة

. والسكر يدل على املال. وإن دلّ على العلم كان سليماً من البدعة. دلّ على املال كان حالالً طيباً

وقال ابن سريين رمحه . والسكر الكثري يدل على القتال والقيل. والسكرة الواحدة قبلة من حبيب أو ولد
ات يدل على اإلخالص يف القول والعمل، ورمبا دلّ على والسكر النب. ال خري يف بيع السكر: اللّه تعاىل

  .رفع األمراض والشفاء منها، ورمبا دلّ على الفرج والرزق من جهة النبات أو نزول القطر

  السكرجة

  .والسكرجة تدل على الطفلة والربيبة والوصيفة. هي يف املنام جارية أو خادمة أو غالم أو خادم

  السكر

فإذا كان السكر من نبيذ فهو سلطان على . والسكر غىن الدهر مع البطر. م واحلزنيدل يف املنام على اهل
ومن رأى أحداً . كل حال، فإن سكر ومزق ثيابه فإن رجل يبطر، وال حيتمل النعم، وال يضبط نفسه
والسكر سلطان ومال . يشرب مخراً وسكر منها فإنه يصيب ماالً حراماً، ويصيب من ذلك الُملك سلطانا

والسكر دليل رديء للرجال والنساء ألنه يدل .  كان من شراب، والسكر من غري شرب خوف شديدإذا
والتساكر من غري سكر يدل على االدعاء مبا ليس . والسكر دليل خري ملن كان خائفا. على جهل كثري

 وإن كان من .فيه، ومبا ال يقدر عليه، ورمبا نزلت به نازلة مه فريجع منها سكراناً وهو ليس بسكران
  .أهل الصالح غلب عليه السكر من حب اللّه تعاىل

  السكري

  .فإن باع السكر فإنه يسمع الناس كالماً لطيفا وجييبونه بألطف منه. هو يف املنام رجل بارع لطيف

  السكين
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ى تدل يف املنام على خادم املكان، والتصدي لنفع أهله كصاحبه، فحدا دليل على نفاذ أمره، أو عل
فإن رأت املرأة أن معها سكيناً، أو أعطت أحداً من النساء سكّيناً دلّ على حبها . حركة من دلّت عليه

. وسكني اجلند قوة وخدمة. وسكني الذباح جزار. فسكّني األقالم كاتب. ملن هو مشهور من الرجال

ى أنه ابتلع سكيناً ومن رأ. من رأى سكينا فإنه ينال قوة وماال على يدي خادم: وقيل. والسكني حجة
من رأى بيده سكيناً فإنه ينال مائيت درهم، ألن : وقيل. والسكني يف املنام ولد ذكر. أكل من مال ابنه

وكان يف . ومن رأى بيده سكيناً. نصاا نصاب من املال، وقد تعرب السكني للفقري خبمسة وعشرين درمهاً
ومن رأى أنه أعطي سكيناً .  السالح، وتقيه األعداءحماكمة فإنه ينتصر وتثبت له حجة وبرهان، ألا من

ومن رأى أنه ذبح بالسكني فإنه يأخذ مبا ذحبت . ليس معه من السالح غريه فإنه يصيب خرياً وينال رزقاً
ومن . ومن رأى أنه ذبح يديه بالسكني فإنه يرى شيئاً يتعجب منه. السكني من طري أو حيوان أو غريمها

ومن استفاد من منامه سكيناً استفاد زوجة .  أو خنجراً يف نصابه فإنه يتزوج امرأةرأى أنه يدخل سكيناً
وإن كانت السكني ماضية كان الشاهد عدالً، . وإن كانت له امرأة حامل سلم ولدها. إن كان عازبا

وإن كانت غري ماضية أو ذات فلول جرح شاهده، وإن أُغمدت استدل، أو ردت شهادته حلوادث تظهر 
  . يف غري الشهادةمنه

  الِسالح

ومن رأى عليه أسلحة وهو بني قوم ليس عليهم . هو يف املنام نصر، وتفوق على األعداء، ودفع لألمراض
وإن رأى أن الناس ينظرون إليه وهو متسلح فإنه . أسلحة فإنه يكون رئيسهم، على قدر كمال سالحه

ومن رأى أن عليه . وإن كانوا شباناً فإنهم أعداؤهحيسدونه ويغتابونه، فإن كانوا شيوخاً فإم أصدقاؤه، 
أسلحة وهو قادر على استعماهلا فإنه يدل على كيله وبلُوغ حاجته، وأما املرضى فإنه يدل فيهم على 

موته، ورمبا كان صالحاً يف الدين، وإن كان خائفاً أو مريضاً شفاه اللّه تعاىل، وإن كان مسافراً رجع إىل 
ويدل السالح على الزوجة . أى أنه سِلب منه سالحه فإن ذلك ضعف سلطانه وقومهومن ر. أهله ساملا

  .اليت يتحصن ا الرجل من الشيطان

  السالّح

  .هو بائع السالح أو صانعه، هو يدلّ يف املنام على سلطان جائر

  السالّل
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لّت رؤيته على احلفار الذي ورمبا د. تدل رؤيته يف املنام على النساج أو اخلياط أو باين البيوت أو املهندس
  .يواري األموات يف قبورهم ويسترهم

  السلبة

  .هي يف املنام سلب أو رزق، أو عمر طويل، أو زواج للعازب

  السلخ

من رأى أنه يسلخ : وقيل. من رأى يف املنام أن جلده سلخ فإنه يصيب خرياً، أو يتزوج امرأة تعطيه ماهلا
  .له، وخيرج عنه، وإن كان مريضاً فذلك موته وانسالخه من الدنياجلده، أو ينسلخ منه فإنه يفارق ما

  السلحفاة

السلحفاة قاضي القضاة ألا أعلم : وقيل. هي يف املنام امرأة تتعطر، وتتزين، وتعرض نفسها على الرجال
يف فإن رأى سلحفاة مكرمة يف بلد أو قرية، فإن أهل العلم . هي رجل عامل: وقيل. ما يف البحر وأورعه
وأكل . هي رجل عابد: وقيل. فإن رآها يف مزبلة فإن هناك عاملاً ضائعاً بني اجلاهلني. ذلك املوضع أعزاء

ومن رأى أنه . حلم السلحفاة مال أو علم من حيث ال حيتسب، أو أنه يصيب خرياً أو براً ومنفعة وماال
لحفاة مطروحة يف الطريق فإن هناك وإن رأى س. ملَك سلحفاة أو أدخلها مرتله فإنه يفوز بإنسان عامل

السلحفاة تدل : وقيل. فإن رآها مصونة يف وعاء أو يف ثوب فإن العامل هناك مرفوع عزيز. علماً مطروحاً
  .يف املنام على املكر واخلديعة، والتجسس واالختفاء، والبئر واقتناء السالح

  السلسلة

والسلسلة يف . ورمبا دلّت على التهديد والتوعد. ال احلاللتدل يف املنام على املرأة الطويلة العمر، دائمة امل
والسلسلة تدل . امرأة سيئة اخللق. ومن رأى سلسلة يف عنقه تزوج. املنام معصية إن رآها بيده أو يف عنقه

ومن رأى سلسلة كسرى وكان مظلوما فإنه . ومن رأى أنه ربط بسلسلة ناله هم. على تعقد األمور
  .سرى على عدل امللك الذي يرى يف بلدهوتدل سلسلة ك. ينتصر

  السلطان
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ممن رآه عابساً . يدل يف املنام على اللّه تعاىل ورخاء السلطان وسخطه يدل على رضاء اللّه تعاىل وسخطه
فإن رآه مستبشراً فإنه يصيب خرياً يف دينه . من غري سبب فإن الرائي حمدث يف صالته أو يف دينه فساد

وإن رأى أنّ اللّه تعاىل جعله سلطاناً يف األرض فإنه ينال .  على رفعة وصالح حالودنياه، كما حيصل
فإن رأى أنه قتل اخلليفة . جمداً وعزاً، وينال اخلالفة أو اإلمامة إن كان أهالً لذلك، ولكن ال ترثها أوالده

م والسالطني نال جدة يف ومن رأى أنه اصبح رجالً من امللوك األعاظ. فإنه يطلب أمراً عظيماً ويظفر به
الدين، ومن رأى أنه حتول ملكاً وهو ليس بأهل لذلك فإنه ميوت سريعا، وإن كان أهالً لذلك نال رياسة 

ومن رأى أنه صار ملكاً، وكان مريضاً يف اليقظة دلّت رؤياه على موته، فإن كان صحيح . ودولة وقوة
. حب مكر وفجور دلّت رؤياه على أسره وتقييدهوإن كان صا. اجلسم كان ذلك هلك أقربائه وفراقه هلم

وإذا رأى الفيلسوف أو العراف أنه صار ملكاً فإن . وإذا رأى العبد أنه أصبح ملكاً دلّ ذلك على عتقه
. وإذا رأى يف منامه أنه رئيس مجاعة دلّ ذلك على غم وحزن وخسران. ذلك حممود له، وهو دليل خري

وكل رئاسة ال تصلح للرجال فإذا رآها رجل دلّ ذلك . أة دلّت على مواومجيع الرئاسات إذا رأا املر
ومن رأى أنه كسرى صار إىل . ومن رأى أنه صار سلطاناً كرب يف أعني الناس وبلغ مراده. على موته

وإن . ومن رأى أن السلطان عاتبه بكالم بر وحكمة فهو صالح فيما بينهما. ملك كبري ومال كثري
وإن رأى أنه رديف السلطان على دابة فهو يتبعه أو خيلفه . لعادل فقد ظفر حباجته عندهخاصم السلطان ا

فمن دخل دار السلطان فإنه يتوىل . فإن أكل مع السلطان فإنه يصيب شرفا. يف أمره يف حياته أو بعد مماته
ر امللك حتول من فإن رأى باب دا. فإن دخلها ساجداً نال رئاسة وعفواً. أمور نسائه ويوسع عليه الدنيا

فإن رأى إنسان أن السلطان . مكانه فإن عامالً من عماله يتحول من وظيفته، أو يتزوج امللك امرأة أخرى
وإن رأى وال أن عهده أتاه فهو عزله، وكذلك إن نظر يف مرآة فهو عز . واله نائبا عنه فإنه عز وشرف

ن رأى نفسه نائما مع السلطان فاته خيالط السلطان فإ. له أيضا، وكذلك لو رأى أنه طلّق امرأته فإنه يعزل
فإن رأى . فإن رأى أن السلطان ميشي راجالً فإنه يكتم سراً ويتفوق على عدوه. خمالطة حيقد عليها

فإن رأى السلطان أن . السلطان أن رعيته مدحته فإنه ينتشر ذكره وثناؤه ويظهر حسانه ويظفر بعدوه
يسمعونه مكروها، فإن نثروا عليه دراهم فإم يسمعونه كالماً حسناً، فإن رعيته تنثر عليه دنانري فإم 

فإن . نثروا عليه مسكراً فإم يسمعونه كالماً لطيفاً، فإن رموه باحلجارة فإم يسمعونه كالماً قاسياً
ملشرق فإن رأى السلطان أن له قرنني فإنه ينال ملك ا. ألقاهم يف النار فإنه يدعوهم إىل الكفر والبدع

فإن رأى السلطان أن الناس يسجدون له فإم . واملغرب لقصة ذي القرنني ويكون عدالً منصفاً فاحتاً
فإن رأى السلطان أنه يعمل برأي امرأته . فإن رأى أنهم يصلّون عليه فإم يثنون عليه باخلري. يتواضعون له
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سلطان أنه قاتل ملكاً فصرعه فاملغلوب وإذا رأى ال. فيذهب ملكه أو يقع يف غم عظيم، فإن خالفها جنا
فإن رأى السلطان أنه ركب فرساً فإنه ينال . هو الغالب، وإن قاتل أسدا فصرعه فإنه يغلب ملكاً غشوماً

فإن رأى ملك خادما ويسقيه ويطعمه فإنه ينال ملكاً ال يكون له، فإن أطعمته جارية نال ملكاً مع . والية
 غالما أطعمه لقمة فإنه ينال من عدوه مصيبة، فإن بلعها فإنه ينجو من كيد سرور فإن رأى السلطان أن

وإن رأى امللك أنه يهيئ مائدة ويزينها فإنه يعانده قوم باغون . عدوه، أما إذا عف باللقمة فإنه ميوت
ول عن فإن رأى السلطان أنه حت. ومؤاكلة السلطان العادل شرف وخري يف الدين والدنيا. ويظفر م

فإن رأى أنه سلطان وميشي يف األسواق مع غريه دلّ ذَلك . سلطانه من قبل نفسه فإنه يأيت أمراً يندم عليه
فإن رأى السلطان أنه يصلي بغري وضوء أو يف موضع ال جتوز الصالة فيه كاملزبلة واملقربة . على تواضعه

فإن رأى أن السلطان .  وحوره على رعيتهفإن رأى أنه مريض فذلك مرض دينه. فإنه يطلب أمراً قد فات
وإن رأى أن السلطان مات ومل يدفن فهو فساد . محل على أعناق الرجال فهو فساد يف دينه وقوة سلطانه
     وكل رؤيا ترى عن حياة ملك ميت فتأويله . دين له، فإن مات ودفن النصرف الناس عنه فهو اليأس

يدخل مكاناً فإن رمحة اللّه تعاىل تغشى ذلك املوضع، وإن ومن رأى السلطان العادل . عقب ذلك امللك
ومن رأى أنه خيتلف إىل أبواب امللوك فإنه ينال ظفرا . كان املكان مما ينكر دخوله يف اليقظة فهو مصيبة

ومن رأى أنه خاصم ملكاً نال قرة عني . فإن رأى أنه دخل على ملك فإنه ينال شرفاً وسروراً. باإلعطاء
وتدل رؤية امللك على النصر على . ري ورؤية امللوك األموات دالة على ما تركوه بعدهموسرور وخ

وإن رأى أن امللك يف صفة . وتدل رؤية السلطان اهول على النار والبحر والنوم. األعداء وعلى الفجور
. رامهه أو دنانريهورمبا دلّت رؤية امللك على املسكوك من د. رديئة كان دليالً على سوء تدبريه يف الرعية

ومن رأى أنه يعانق السلطان أو . ومن رأى يف املنام أمرياً أو سلطاناً رمبا تسلط على أعراض الناس
ومن رأى أنه خياصم سلطاناً فإنه جيادل بالقرآن، ألن السلطان يف اللغة . يصافحه فيصلح حاله عنده

.  فذلك رسل ملك املوت، و اللّه هو السلطانوإن رأى املريض أن سلطاناً جمهوالً أرسل يف طلبه. احلجة

ومن . ومن رأى أن السلطان يف الرتع فإنه مكروب. ومن رأى أن السلطان أخذ قلنسوته فإنه يأخذ ماله
ومن رأى أن السلطان تنحى عن جملسه فإنَ ذلك انتقاص سلطانه أو . رأى أن السلطان جمنون فهو مهموم

نكسر به، أو أنه مل يكمل صالته، أو انتزع منه سيفه، أو دمت ومن رأى أن منرب السلطان ا. زواله
والثياب السود للسلطان زيادة قوة، . داره، أو نطحه ثور، أو وطئته دابة فكل ذلك عزله عن سلطانه

. والبيض زيادة اء وخروج من ذنب، وثياب القطن ظهور الورع والتواضع، وثياب الصوف كثرة الربكة

 أنه صار سلطاناً فيظهر حاله، وإذا رأت املرأة أا سلطان فإا تفتضح،، وإن كانت وإذا رأى اجلاسوس
  .فإن رأى يف عمى السلطان عمى عميت عليه أخبار قومه. مريضة فإا متوت
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  السلعة

  .من رأى يف منامه أن يف جسده سلعة فقد أصاب ماال

  السلق

طبخه كان دليالً على الدين، وإتيان الشبهات، أو وإذا أكل السلق قبل . هو يف املنام يدل على خري ورزق
  .والسلق كالم يف العرض. النساء احلائضات

  السلوى

ورمبا دلّت رؤيته على كفران . ويدل على دفع اهلم والنكد وإجناز الوعد. هو يف املنام رزق من اللّه تعاىل
  .الِنعم، وزوال املنصب، وضنك العيش

  سليمان عليه السالم

    

ه يف املنام على امللك أو القضاء، ورمبا دانت له الصعاب، ونال من اللّه تعاىل املرتلة العظيمة مع تدل رؤيت
وإن كان الرائي والياً عزل، ورمبا . ورمبا دلّت رؤيته على احملنة من جهة النساء. حسن العاقبة يف اآلخرة

الطيور أو إحضار اجلان أو عمل وإن كان الرائي يرزق من جهة . تزوج باالحتيال امرأة غنية وشريفة
ومن رأى سليمان . ورمبا ينتصر على عدوه بعد ظفره به وانتصار عليه. القوارير أفاد من ذلك رزقاً كبرياً

عليه السالم ظهرت نعمة اللّه تعاىل عليه، ورمبا دلّت رؤيته على العلم باللغات أو على سالمة املريض، 
وكما أنّ من إبراهيم إبراء خالفا لرؤية نوح عليه السالم، فإنَّ . انوإن من امسه سليم كما أن من امسه أم

فمن عصاه يف املنام كان مناماً، وإن كان مريضاً . رؤيته يف املنام دالة على موت املريض وإن منه ناح ينوح
ية ومن رآه عليه السالم تكثر أسفاره وينال وال. ورؤية خامته عليه السالم جتديد والية ملن ملكه. مات

  .ومن رآه عليه السالم يكسب ماالً وينال ملكاً وينال خرياً وسالمة. يطيعه فيها العدو والصديق

  السم

هو يف املنام مال، فمن رأى أنه شرب السم فانتفخ وتورم فإنه يصيب ماالً بقدر الورم واالنتفاخ، وإن مل 
ومن . والسم هِم ملن شربه. رؤيا دليل املوتوالسموم القاتلة يف ال. يدل القيح يف التسمم نال كرباً وغماً
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ومن رأى أنه يسقي غريه مساً فإنه يزين بامرأة، وإن . رأى من العبيد كأنه شرب مساً فإنه يعتق أو يتزوج
  .ومن رأى أنه يشرب السم فإن حياته تطول. السم ال يسقى إال خفيه وكذلك الزىن ال حيدث إال خفية

  السماط

: وقيل. والسماط رجل يأكل أموال اليتامى ظلماً. ماط جابياً ألنه يسمط الناس من أمواهلمرمبا كان الس

  .أنه كاشف الكرب

  السماع

إذا كان السماع يف املنام للقرآن الكرمي، أو مديح النيب صلى اللّه عليه وسلّم، أو مساع خطاب فإن ذلك 
ه سبحانه، وإن مسع غري ذلك كان كمن قال اللّه يدل على اهلداية واإلنابة إىل اللّه تعاىل، والرجوع إلي

واستراق السمع كذب ومنيمة ورمبا يصيب صاحبه . "وإن تدعهم إىل اهلدى ال يسمعوا": تعاىل فيهم
ومن رأى أنه يسمع وكان والياً غزل، وإن رأى أنه يستمع إىل إنسان فإنه يريد . مكروه من جهة السلطان

ومن رأى أنه يسمع . يستمع أقاويل ويتبع أحسنها، فإنه ينال بشارةومن رأى أنه . هتك سره وفضيحته
  ويتظاهر بالصمم فإنه يكذب ويتعود ذلك، 

  السماني

وهو دليل على األرزاق من . تدل رؤيته يف املنام على الفوائد واألرزاق من سبب الزرع والفالحة
السماين على اجلرم ملا يوجب احلبس ورمبا دلّت رؤية . الشبهات واملقاالت يف اللهو واللعب والتبذير

  .والصلب

  السماء

    

ورمبا . إذا سقط من السماء نار أصاب الناس أمراض وجدري وموت، أو غالء، أو أصاب النبات جراد
فمن صعد إليها بسلم أو حببل نال من امللك رفعة، وإن صعد بال . تدل السماء على السلطان أو قصره

وإن وصل إىل السماء بلغ غاية األمر، وإن كان . سلطان وداخله غرورسلّم وال حبل ناله خوف من ال
وأما الدنو من السماء فيدل على القرب من اللّه . مريضاً يف اليقظة مث مل يعد إىل األرض هلك من علته

تعاىل وذلك ألهل الطاعات واألعمال الصاحلة، ورمبا دلّ ذلك على القرب من اإلمام والسلطان والعامل 
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. ورمبا دلّ السقوط من السماء إىل األرض على هالك السلطان إن كان مريضاً. لد والزوج والسيدوالوا

وإذا سقطت . والعرب تسمي املطر مساء لرتوله من السماء. وسقوط السماء قد يدل على األرض ادبة
هادة وفاز بكرامة السماء على إنسان وكان مريضاً يف اليقظة مات، ومن صعد إىل السماء فدخلها نال الش

فإن رأى أنه يف السماء الثانية نال أدباً وفطنة . والسماء الدنيا موضع القمر، والقمر يف التأويل الوزير. اهللا
وإن رأى أنه يف السماء الثالثة نال نعمة وجواري وحلياً فرحا وإن . ورئاسة وإن السماء الثانية لعطارد

. السماء الرابعة نال ملكاً وسلطة وهيبة وإن السماء الرابعة للشمسفإن رأى أنه يف . السماء الثالثة للزهرة

وإن رأى أنه يف . وإن رأى أنه يف السماء اخلامسة نال والية الشرطة أو قتاال وإن السماء اخلامسة للمريخ
. السماء السادسة فإنه يرزق فقهاً وقضاء، وزهداً وعبادة ويكون حازماً وإن السماء السادسة للمشتري

وإن رأى أنه فوق . ن رأى أنه يف السماء السابعة فإنه ينال عقاراً وفالحني وإن السماء السابعة لزحلوم
فإن اخضرت السماء كثر الزرع، وإن اصفر كثر . السماء السابعة فإنه ينال رفعة عظيمة ولكنه يهلك

وإن فتحت . سلطانوإن خرج من السماء غنم فإنه غنيمة، وإن خرج سبع فيبتلون جبور . املرض فيها
وإن رأى اإلنسان أنه سرق السماء وخبأها فإنه يسرق مصحفاً ويدفعه إىل . أبواب السماء كثرت األمطار

ومن رأى أنه . وإن رأى أنه يدور يف السماء مث يرتل منها فإنه يتعلّم علم النجوم ويصبح مذكوراً. امرأته
ومن رأى .  فإن رأى أن احلبل انقطع به زال عنه سلطانهمعلّق حببل من السماء فإنه يلي سلطاناً يف الدين،
ومن رأى أنه . "ما أشهدمت خلق السموات واألرض": السماء تبىن حبضرته فإنه شهد بالزور، لقوله تعاىل

ومن رأى أن السماء خرج منها نور دلّ على هداية . خر من السماء إىل األرض فإنه يرتكب ذنباً عظيماً
والسماء دالة على البلد واحلصن والدار والزوجة، .  وإن خرج ظالم دلّ على ضالهلمأهل ذلك املكان،

وتدل السماء على القسم ملن أطلع إليها يف املنام . والولد والوالدة واألستاذ واألمكنة اليت يرجى منها النفع
، "والسماء والطارق": ، وقوله"والسماء ذات الربوج": وقوله تعاىل. "والسماء ذات احلبك": لقوله تعاىل

وتدل . ورمبا دلّت على البناء العجيب، ورمبا دلّت السماء على البحر لسعته، وملا فيه من خلق اللّه تعاىل
. السماء يف املنام على كل ما يعلو الرأس من قلنسوة وسقف، وعلى ما يتوقى به من األعداء كالسلطان

ورمبا دلّت السماء على .  من ذوي احلسد واألعداءورمبا دلّ الصعود إىل السماء على اجلدل واألنكاد
  .السجن، والصعود إليها دليل على رفع اهلمة

  سمرة اللون

  .تدل يف املنام على اختالف النسب
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  السمسار

  .وأنظر أيضاً النخاس. انظر أيضاً الدالل. هو يف املنام رجل يدعي السخاء، ويأمر بإعطاء اجلزيل

  السمسم

ومن رأى . ل، وكذلك عصارته السريج مال يف عز وقوة، وكذلك سائر احلبوبهو يف املنام رزق حال
وقيل السمسم واخلردل لألطباء وحدهم . أنه يزرع مسسماً فإنه ينال والية وجتارة وزهداً ورحباً وفرحاً

  .ومن رأى مسسماً تضرر ألنه سم مكرر. خري، أما لسائر الناس فهو دليل على املرض

  السمك

    

أما احلوت فهو وزير امللك، . املنام إذا عرف عدده فهو نساء، وإن مل يعرف عدده فهو مال وغنائمهو يف 
ومن رأى أنه . فإن كان السمك حياً طرياً دلّ على اجلارية البكر. وإن البحر ملك والسمك جند امللك

. ري ملن يريد اخلديعةوالسمك اللني القشر دليل خ. يصطاد مسكاً كبرياً فإن ذلك يدل على منفعة وخري

والسمك امليت يف داخل البحر دليل رديء ويدل على رجاء ال . والسمك البين دليل خري ملن أراد الزواج
ومن اصطاد . ومن رأى مسكة يف فراشه فهي دليل رديء ملن يسري يف البحر أو ملن كان مريضاً. يتم

وإن كان يأكل السمك . كاً حيا بلغ الُملكومن رأى أنه يأكل مس. السمك من ماء كدر أصابه هم شديد
. إذا بلغ السمك أربعة كان نساء، وإذا كان أكثر من أربعة فهو غنائم وأموال: وقيل. املاحل أصابته شدة

ومن رأى أنه يشتري . والسمك املقلي يدل على إجابة دعوة، وقيل السمك املشوي سفر يف طلب علم
وإن كان السمك ينتقل من البحر احللو إىل البحر .  يتزوج امرأةمن السماك مسكه فإنه يشتري جارية أو

والسمك الصغري والكبري يدل على . املاحل، ومسك البحر املاحل ينتقل إىل احللو دلّ ذلك على النفاق
فإن نزل عليه من السماء مسك مشوي فبشارة له باستجابة دعائه وانتصاره . االهتمام باألفراح واألحزان

  .ورمبا دلّت رؤية السمك على اهلم والنكد واملرض. وارتفاع قدرهعلى أعدائه 

  السماك

وبائعه طرياً تدل رؤيته على . تدل رؤيته يف املنام على الشر واخلصومات واهلم والغم، أو الفرج بعد الشدة
الكد دالل اجلواري واملماليك، وعلى بائع اجلواهر واملماليك، وعلى األرزاق واملال احلالل، والعلم و

  .فمن اشترى من السماك مسكة فإنه يشتري جارية أو يتزوج امرأة. واالحتيال
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  السمكري

  .ورمبا دلّت رؤيته على الكذاب. تدل رؤيته يف املنام على املؤدب والدهان واملصور

  السمن

رآن ألهله، وعلم والسمن دال على الفقه والق. ومن محلت من النساء مسناً مكُر ا. هو يف املنام علم نافع
الدواء لنفعه وشفائه، وعلى املال والغالت واألرباح واخلصب والرخاء، وعلى الصحة ملن هو يف سقم إن 

  .أكله

  السمان

وتدل رؤيته . تدل رؤيته يف املنام على العامل الكبري، واملتفنن يف الفضائل، واملشارك للناس يف العلم واملال
والسمن مال فمن رأى أنه يبيع مسناً فإنه ينال . والسمان رجل موسر. لةعلى زواج العازب بالغنية واجلمي

  .فائدة

  السمنة

: وقيل. من رأى يف املنام أنه مسني زاد ماله، وإن كان مع السمنة قد لبس ثيابا صفراء فإنه ميرض مث يشفى

السمنة دليل على : وقيل. السمنة يف البدن والقوة يف الدين واإلميان: وقيل. مسنة اجلسم تدل على العز
  .االصطفاء وعلو الشأن

  السمور

  .هو يف املنام رجل كافر ظلوم لص، ال خيالط الناس، جيمع املال الكثري وال ينتفع أحد مبا له إال بعد موته

  السن

    

 ورمبا دلّت األسنان على املال والدواب واألجراء واملوت واحلياة،. هي يف املنام دالة على منتهى األجل

واألسنان أهل بيت اإلنسان فالعليا هم الرجال من جهة أبيه، والسفلى هن . وتدل على الودائع واألسرار
والناب . والرباعية ابن عم الرجل. والثنيتان العليا مها األب والعم أو أخوات وولدان. النساء من جهة أمه

والثنيتان السفليتان مها األم . واألضراس أجداد. والضواحك األخوال وبنو األخوال. سيد أهل بيته

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  279  

. والناب األسفل سيد أهل بيته. والرباعية السفلى ابنة العم أو ابنة العمة. والعمة، أو األختان والبنتان

واألضراس السفلى والعليا األبعدون من أهل بيت الرجل . والضواحك السفلى بنت خالته أو بنت خاله
وإن رأى اإلنسان . ، فإن سقطت أو ضاعت فإنه موتفإن حترك منها سن واحدة فهو مرض. واجلدة

وإن رأى أن ثنيته أطول وأمجل و أشد بياضاً مما كانت فإن أباه وعمه . بعض أسنانه تآكلت فيصيبه بالء
. وإن رأى أنه يعاجل أسنانه فقلعها فإن ينفق ماله على كره أو يقطع الرحم. يناالن قوة وزيادة يف ماهلما

وإن رأى ألسنانه نتناً فهو قبح الثناء . قلوحة قد علتها وسواد فهو عيب يف أهل بيتهوإن رأى يف أسنانه 
وإن رأى أن أسنانه انكسرت فإنه أحد أقاربه أو . وإن حتركت أسنانه فهو مرض أقاربه. على أهل بيته

ية اليسرى وما كان من األسنان يف الناحية اليمىن فهو يدل على ذكور، وما كان من الناح. أصدقائه ميوت
يدل اإلناث، وأسنان الناحية اليمىن تدل على املسنني من الرجال والنساء، وأسنان الناحية اليسرى تدل 

ومقادمي األسنان تدل على الصبيان، واألنياب تدل على النصف منهم، واألضراس . على األحداث منهم
ب فذلك حممود ودليل على حريق وإن رأى اإلنسان أن أسنانه من ذه. الطواحني تدل على املسنني منهم
وإن رأى أن أسنانه من زجاج أو خشب فذلك يدل على موت يقهره، . يقع يف منازهلم أو مرض الريقان

وإن رأى يف موضع . وإن رأى أن نابه انصدع مات ابنه. وإن رآها من فضة فهو دليل ضرر وخسران
وإن رأى أنه . نانه طالت فإنه خياصم أهلهوإن رأى أن بعض أس. القلع دودة أو أكثر فإنه أوالد خيلفهم
ومن رأى أنه خلل . ومن رأى تضريس أسنانه فإن أهله خيذلونه. قلع مجيع أسنانه فإن أهله ميوتون قبله

وإن نقّى اللحم من بني أسنانه اغتاب . أسنانه دلّ على تشتيت أهله ووقوع اخللل بينهم أو نقصان ماله
قلع الضرس يف : وقال ابن سريين رمحه اللّه تعاىل.  العقد من اللؤلؤ للنساءاألسنان تدل على: وقيل. قوماً

ويدل قلع . والنواجذ يف املنام أتباع. وكالل األسنان يدل على ضعف حال أهل بيته. املنام قطع رحم ولد
، أو فإنه قلع أسنانه بيده تصرف يف ماله تصرفاً رديئاً. السن على قدوم الغائب أو موت من يعز عليه

. عاشر أهله بغري املعروف أو فعل منكراً وندم عليه، فإن قلعها له أحد دلّ على احتياجه إىل الرهن أو البيع

  .وجتديد ما يقلع يف املنام من األسنان دليل على املعارضات والربح بعد اخلسارة

  السنبلة

.  على ساق هي رزق وخصبوالسنبلة اخلضراء القائمة. تدل رؤيتها يف املنام على مال جمموع يتضاعف

ورمبا دلّت سنابل القمح على الشدة، أو على األعوام والشهور واأليام، . والسنبلة اليابسة جدب وقحط
ومن التقط سنابل متفرقة من زرع يعرف صاحبه أصاب ماالً متفرقاً . وقد تدلّ على أموال الدنيا وخمازا

  .من صاحبه
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  السندان

صرب والثبات يف األمور، وعلى الشر وعلى اخلصومات ورمبا دلّ على ما يداس تدل رؤيته يف املنام على ال
  .ويتوصل به إىل املقاصد كاجلسر والدابة واملداس

  السنديان

ورمبا دلّت على معاشرة أهل الغفلة أو املنحرفني . تدل رؤية هذا الشجر يف املنام على مال رابح وعز ثابت
  .يف القفار

  السنط

  .ام على الشح والشر، والعمل بأعمال أهل النارتدل رؤيته يف املن

  السنة

رمبا دلّت رؤيتها يف املنام على اجلدب والقحط، أو على االرتياب والشك يف الدين، أو على الشدة 
ورؤية العام دليل على الفتنة . ورؤية احلول يف املنام دليل على تغيري األحوال. والتهدد، أو على زيادة العلم

وقد . وإذا رأى اإلنسان العام وكان الناس يف قحط دلّ على كثرة اخلري. يف نفسه أو يف غريهيراها الرائي 
  .انظر أيضاً العام. تدل السنة يف املنام للمرأة احلامل على اخلالص من الوالدة

  السنور

    

السنور أو ومن عضه . األنثى منه امرأة سيئة خداعة: وقيل. لص من أهل البيت: وقيل. هو يف املنام خادم
ه فإنه ينفق ماله. خدشه فإنه ميرض، وإن كان السنور وحشياً فهو أشدومن أكل . ومن رأى أنه باع هر

ومن رأى أن سنوراً دخل . ومن رأى أنه حتول سنوراً فإنه يعيش من التلصص. حلم سنور تعلم السحر
ربنا عجل لنا قطّنا : وقالوا": له تعاىلوالقط يف املنام يدل على الكتاب لقو. داراً فيدخل يف هذه الدار لص

ورمبا دلّ القط على جفاء الزوجة واألوالد، واخلصام والسرقة، والزىن وعدم الوفاء، . "قبل يوم احلساب
واستراق السمع والغمز واهلمز والصخب، ورمبا دلّ على الولد من الزىن واللقيط، ويدل على اإلنسان 

فإن اتفق اهلر والفأر، أو الذئب والغنم كان دليالً على النفاق . لرقصاملتحبب إىل قلوب الناس بالنط وا
فإن . ورمبا دلّت اهلرة على املرأة احلريصة على تربية األوالد وتأديبهم. والتملق، أو على العدل يف الرعية
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شرار وقط الزباد رؤيته يف املنام دالة على رجل فيه سيماء األ. خدش اهلر إنساناً دلّ على عدو جماهد
  وأخالق األخيار 

  السهر

ومن رأى أنه كثري السهر ال . يدل يف املنام على فَقِد أحب اخللق إىل اإلنسان من أهل أو ولد أو حبيب
  .يأخذه النوم فإنه يفارق أحبابه

  السهم

ذا والسهم الواحد املنكوس إ. تدل رؤيته يف املنام على الرسول واملكاتبة، وعلى القوة والنصر على األعداء
. من رأى بيده سهماً فإنه ينال والية وعزا وماال: وقيل. رأته املرأة يف اجلعبة فهو انصراف زوجها عنها

وإن رأى أن امرأة أو . والسهم للمرأة زوجها. وانكسار السهم اخلارج من القوس عجزه عن أداء الرسالة
  .جارية رمته بسهم فأصابت قلبه فإا متازحه فيتعلق ا

  السهو

  . يف املنام على اهلم والنكد، ووضع الشيء يف غري حملّهيدل

  السواد

وكان ابن . وليس السواد ملن اعتاد لبسه جمد وسؤدد، ولغري املعتاد هم وحزن. هو يف املنام سؤدد ومال
ومن رأى يف منامه أنه تزوج امرأة سوداء قصرية، كان سوادها . سريين رمحه اللّه جيعل كل سواد ماالً

ومن رأى أن أحداً أهدى إليه عبداً نوبياً أسود دى إليه أكياس من . ا وقصرها قصر عمرهاكثرة ماهل
وإن ابيض . إن األسود ال حتمد رؤياه ملا يف لفظه من ذكر السوء، والسواد يف البدن سؤدد: وقيل. الفحم

لكفر، فمن ابيضت يداه دون األسد يف املنام دلّ على الثناء اجلميل، واإلقالع عن الذنوب، واإلميان بعد ا
. بدنه دلّ على ظهور الكرامات لذوي الصالح وانتصار على األعداء، والقرب من األكابر، وعلو الشأن

  .ومجيع السودان سوء دان، واحلبش حب شيء

  السوار
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فإن كان السوار من ذهب أو فضة فهو رجل صاحل للسعي . من رأى من الرجال سواراً يف يده فهو ضيق
وإن رأى ملكاً سور أيدي رعيته فإنه يرفق . ومن رأى يف يده سواراً من ذهب غلّت يده. رياًتيف اخل

فإن سورت يد السلطان فهو فتح يفتح على يده مع . م، ويعدل يف معاملتهم، وينالون كسباً وبركة
 من فضة زاد ومن رأى سواراً. والسوار للمرأة نعمة وسرور. والسوار ولد ذكر، أو خادم. ذكر وصيت

. وإذا كان السوار على األموات فإم يف اجلنة. والسوار هم ملن لبسه من الرجال وزينة للنساء. ماله

. إن أساور الفضة دين وتقوى ملن لبسها يف املنام ألا من حلي أهل اجلنة: وقيل. والسوار زوجة للعازب

ورمبا دلّت . ماء واألراذل من األحراروإذا كانت األساور من عظم أو عاج فرمبا دلّ ذلك على اإل
  .ورمبا دلّ السوار على ما حيدث يف البلد أو يدخل إليها أو خيرج منها. األساور على األسى والتأسي

  السواك

من رأى يف املنام أنه يستاك فإنه يقيم سنة من سنن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم على قدر استياكه، 
وإن رأى . فإنه رأى أنه استاك بعذرة فإنه يقيم سنة مبال حرام. به، متحمالً ملؤونتهمويكون حمسناً إىل أقار

والسواك يدل . أنه يستاك والدم خيرج من أسنانه خرج من ذنوبه وآثامه، أو أنه رجل يأكل حلوم الناس
 على العمل على التحرز يف القول، ورمبا دلّ على الطهارة من الذنوب، واإلسالم بعد الكفر، ورمبا دلّ

  .ورمبا دلّ على زواج العازبة. املقرب إىل اللّه تعاىل، وعلى إجناز الوعد

  السؤال

ومن رأى كأنه يسأل فإنه يطلب العلم، ويتواضع هللا . يدل يف املنام على اقتفاء اآلثار، والتثبت يف األمور
  .تعاىل، ويرتفع قدره

  السوبيا

    

وإن كان الرائي عازباً فرمبا كان حملّالً للنساء . ول السوء بشاراعلى الراحة والرزق، وحل. تدل يف املنام
  .املطلقات

  السور
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سور املدينة يف املنام رجال جماهدون، أو سلطان قوي، أو رئيس حفيظ، ورمبا دلّ السور على عابد البلد 
السور على املال وإذا دلّ . أو عاملها، أو على الشرع الفاصل بني احلق والباطل، ورمبا دلّ على السرور

كانت الشرفات واملرامي عدته وسالحه وذخائره، وإن دلّ السور على امللك كانت الشرفات واملرامي 
ومن رأى أنه يف سور من األسوار فإنه أمن له من أعدائه، أو حرز مما خياف، وإن كان عازباً . حراسه
ومن رأى أنه قد انثلم يف السور . ملهومن رأى سور املدينة مهدوماً مات عاملها أو عِزل من ع. تزوج

والسور اهول يدل . ثلمة حىت دخل املدينة أسد أو سيل ضعف أمر اإلسالم فيها، وكسد سوق العلم
على اإلسالم والعلم والقرآن وعلى املال واألمان وعلى الورع والدعاء، وعلى كل ما يتحصن به من سائر 

  .األعداء وكل األسواء

  سور القرآن الكريم

  .والسورة ولد أو زوجة أو دراهم أو دنانري على قدر عددها. تدل قراءا يف املنام على موت املريض

  سورة إبراهيم

حدثين أيب رضي اللّه عنه أنه سأل حاجب بن عبد اللّه : عليه السالم، قال جعفر الصادق رضي اللّه عنه
إنه يكون : إنه من املسبحني األوابني، وقيل: مسعت عائشة رضي اللّه عنها تقول: عن قارئها يف النوم، قال

سبباً لكشف مهومه، ويعطَى من األجر بعدد كل من عبد الصنم إىل يوم القيامة، وينجيه اللّه تعاىل من 
  .حسن دينه وأمره عند اللّه تعاىل: وقيل. كل ما حيذر يف الدنيا

  سورة األحزاب

 على اإلنسان كان حاسداً ألهله، وكذلك قال جعفر قال أبو بكر الصديق إذا قرئت سورة األحزاب
من قرأها كان من أهل التقى، وينطق باحلق، ويعرض عن الباطل، وحيب : وقيل. الصادق رضي اللّه عنه

  .يكون له ظفر وعون من حيث ال يدري: وقيل. الصاحلني، ويعطى األمان من العذاب يف القرب

  سورة األحقاف

يكون عاقاً : وقيل. ه يطلب العجائب، ويتفكّر يف عظمة اللّه تعاىل وسلطانهإن قرئت على اإلنسان فإن
وقال جعفر الصادق رضي اللّه عنه من تال سورة األحقاف . لوالديه، مث يتوب توبة حسنة، وحيسن إليهما

  .تأتيه شدة وغم من حيث يرجو اخلري: أتاه ملك املوت يف أحسن صورة، وكان به رؤوفاً، وقيل
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  خالصسورة اإل

يناله اسم اللّه األعظم، : وقيل. من قرأها أو قرئت عليه فإنه يوحد اللّه تعاىل وال يرزق ولداً أبداً
ينال : وقيل. إذا كان خائفاً أَمن، وإن كان مظلوماً نصره اللّه تعاىل: وقيل. ويستجاب له، وحيسن حاله

  .التوبة النصوح واإلميان الصادق

  سورة اإلسراء

 قرئت عليه فإنه كما قال نافع وابن كثري جيري عليه رؤية، أو خيشى عليه من مة هو بريء من قرأها أو
وقيل يكون وجيهاً عند اهللا، وعند الناس تقياً، وقد يكون له ولد عاق مث ينصلح حاله إن شاء اللّه . منها
  .تعاىل

  سورة األعراف

يكون : وقيل. يئاً من كل علم، وميوت غريباًمن قرأها أو قرئت عليه كما قال نافع وابن كثري يرزق ش
من تالها فانه يسافر، ويكون ممنوعاً من إبليس : وقيل. مؤمناً مقراً بالدين، وتطأ قدمه طور سيناء

قراءة سورة األعراف مشاتة بعدو، ورؤيته : وقيل. ويكون آدم عليه السالم شفيعاً له يوم القيامة. ومكايده
  .على أسوأ حال

  ىسورة األعل

إنه يؤثر : وقيل. من قرأها أو قرئت عليه فكما قال جعفر الصادق رضي اللّه عنه يكون كثري التسبيح
  .يخشى عليه النسيان ويرجى له احلفظ: وقيل. اآلخرة على الدنيا

  سورة األنبياء

: وقيل. عظيماًمن رآها عليه فكما قال جعفر الصادق رضي اللّه عنه يرزقه اللّه تعاىل حظاً . عليهم السالم

. ينال الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، ويرزق علماً أو خشوعاً: وقيل. يرزق علم األنبياء وتضرعهم

وقيل، يرزقه اللّه تعاىل األمانة . ينال الصالة والدعاء لألنبياء عليهم السالم، وينصر على أعدائه: وقيل
  .واإلقبال على الطاعات

  سورة اإلنسان
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أها أو قرئت عليه فكما قال جعفر الصادق رضي اللّه عنه أنه يفرح آلل حممد صلى اللّه عليه من قر
إنه كثري الصدقة ويكون ذا : وقيل. يرزق الشكر والعبادة والورع، ويؤثر غريه على نفسه: وقيل. وسلّم

  .خلق حسن ويرزق حظاً من الناس وتطيب حياته

  سورة الشرح

    

ه فكما قال جعفر الصادق رضي اللّه عنه إنه يأمن من األعراض واألمراض والعلل من قرأها أو قرئت علي
  .ييسر اللّه تعاىل عليه أمره وتنكشف مهومه: وقيل. يشرح اللّه صدره لإلسالم: وقيل. واألسقام

  سورة االنشقاق

دعى له ويدعن قرأها أو قرئت عليه فكما قال أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه إنه يوإن تلتها . ى عليهم
يكون : وقيل. يكون حماسباً نفسه، ويعطيه اللّه تعاىل كتابه بيمينه يوم القيامة: وقيل. امرأة طلقها زوجها

  .ذلك العام خصباً، ويخص بالبنات، مث يِمنت قبل بلوغهن

  سورة األنعام

ي اللّه عنها والكسائي وابن من قرأها أو قرئت عليه فكما قال جعفر الصادق رضي اللّه عنه وعائشة رض
بل يكون كثري : وقيل. فضالة فإا تبشره بسالمة العيال، وحفظ البنني، وحسن الرزق يف الدنيا واآلخرة

النعم والغنم واملواشي والبقر والدواب، جواد النفس، جيمع اللّه تعاىل له أمر الدارين، ويرمحه ويرزقه 
  .ويصلي عليه سبعون ألف ملك يستغفرون له

  سورة االنفطار

: وقيل. من قرأها أو قرئت عليه فكما قال نافع وابن كثري يكون متوانياً يف الصالة يؤديها يف غري وقتها

  .فليحذر من جريانه لئال يؤذونه على قبيح من القبائح: وقيل. يرزق صحبة السلطان

  سورة األنفال

وكذلك . نهما أنه يكون متوجاً بالعز وظافراًمن قرأها أو قرئت عليه فكما قال ابن عباس رضي اللّه ع
إن كان ملكاً كان : وقال ابن فضالة. ويكون ساملاً يف دينه: قال جعفر الصادق رضي اللّه عنه وزاد فيه
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. يرزق الظفر على أعدائه وينال منهم الغنيمة: وقال بعض العلماء. منصوراً، وإن كان عاملاً كان ورعاً

  . من الغنائم ويكون النيب شفيعاً له يوم القيامةيرزق ماالً حالال: وقيل

  سورة البروج

. من قرأها أو قرئت عليه فكما قال جعفر الصادق رضي اللّه عنه حيببه اللّه تعاىل يف معرفة املسائل والعلم

  .ينجو من اهلموم: وقيل. يرزق علم النجوم: وقيل

  سورة البقرة

ع وابن كثري يرزق علما وعمراً طويالً وصالحاً يف دينه، ووافقه من قرأها أو قرئت عليه فكما قال ناف
من تالها يف منامه انتقل من موضع إىل موضع : الكسائي على ذلك، وقالت عائشة رضي اللّه عنها

إذا تالها يف النوم وكان عاملاً : وقال ابن فضالة رمحه اللّه تعاىل. ويكون حظه يف املوضع الذي ينتقل إليه
من قرأ سورة البقرة فإنه يكون جامعاً للدين، مسارعاً : وقال بعض العلماء. ره وحسنت حالتهطال عم

فإن قرأ منها آية الكرسي يف املنام دلّ . إىل كل ثواب، ويكون طويل العمر، قليل الشر صابراً على األذى
  .على حفظه وذكائه

  سورة البلد

ي اللّه عنه إنه حيلف ميينا ويندم عليه، ورمبا يكون من قرأها أو قرئت عليه فكما قال جعفر الصادق رض
حيصل له أمن : وقيل. يرزق يف تربية األيتام و إطعام الطعام للمساكني، ويكون رحيماً: وقيل. كاذبا فيه

  .بعد خوف

  سورة البينة

. ن املشركنييسلم على يديه نفر كثري م: وقيل. من قرأها أو قُرئت عليه فإا تدل على اإلنذار والبشارة

  .ويتيقّن أمره بعد شك يكون فيه. حيصل له صالح ضمري بعد فساد: وقيل

  سورة التحريم
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من قرأها أو قرئت عليه فكما قال جعفر الصادق وابن فضالة رضي اللّه عنهما إنه يبتلى بامرأة تؤذيه يف 
ِإنه يتوب هللا تعاىل توبة : وقيل. جسمه أو ماله، وجيتنب احملارم وال يقرا، ويطلع على كالم قيل فيه

  .نصوحاً

  سورة التغابن

يدفع عنه املوت الفجائي ويأمن من أهوال يوم : وقيل. من قرأها أو قرئت عليه فإنه موقن بالبعث والنشور
  .ذلك ختويف له ووعيد لتركه الفرائض: وقيل. يستقيم على اهلدى: وقيل. القيامة

  سورة التكاثر

. إنه يدل على عسر الرزق، وكثرة الدين: وقيل. نه حيب الدنيا وينسى اآلخرةمن قرأها أو قرئت عليه فإ

  .إنه يصاب يف املال ويهمل مجعه: وقيل

  سورة التكوير

يسافر : من قرأها أو قرئت عليه فكما قال جعفر الصادق رضي اللّه عنه يكون له حظ يف السرقة، وقيل
  . والتوبة، ويعيذه اللّه تعاىل من الفضيحةينال اخلشوع: وقيل. يف ناحية املشرق ويرزق فيه

  سورة التوبة

    

إنه ال خيرج من : وقال بعضهم. من قرأها أو قرئت عليه فكما قال نافع وابن كثري يكون حمباً للصاحلني
إن اللّه تعاىل يصلح دينه، ويكون النيب صلى اللّه : الدنيا حىت يتوب ويكون ودوداً حمبوباً بني الناس وقيل

وسلّم شاهداً له يوم القيامة بأنه بريء من النفاق، ويعطى من األجر بعدد املنافقني يف الدنيا، عليه 
  .وتستغفر له املالئكة، ويرزقه اللّه تعاىل اإلخالص

  سورة التين

وكليل حيصل . يرزق عمل األنبياء واألولياء واألصفياء: وقيل. من قرأها أو قرئت عليه فإنه إنذار وحزن
. يعجل اللّه تعاىل قضاء حوائجه ويسهل له رزقَه: وقيل. ورمبا حيلف ميينا. كة وطول عمرله رزق وبر

  .يتعلم علماً نافعاً، ومينحه اللّه تعاىل العافية يف الدين والدنيا واآلخرة: وقيل
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  سورة الجاثية

ىل، وترجى له إنه خياف اللّه تعا: وقيل. من قرأها أو قرئت عليه فإنه ينال زهداً، ويكون من اخلاشعني
  .يستر اللّه عورته ويؤمن روعته، ويحشر أمناً يوم القيامة: وقيل. النجاة من السوء

  سورة الجمعة

ويعطَى من األجر بعدد من أتى . من قرأها أو قرئت عليه فإنَّ اللّه تعاىل جيمع حظه يف الدنيا واآلخرة
  .اجلمعة من املسلمني

  سورة الجن

كما قال جعفر الصادق رضي اللّه عنه يكون يف ضيق يف رزقه، مث يوسعه اللّه من قرأها أو قرئت عليه ف
يرزق : وقيل. يعصمه اللّه من شر اجلن: وقيل. أنه يقاسي قوماً جفاة: وقيل. تعاىل عليه، وخيضع له اجلن

  .إهلاماً وفهماً دقيقاً نافعاً

  سورة الحاقة

وإن : قال ابن املهيب. نه يصلب على بدعة يف اإلسالممن قرأها أو قرئت عليه، وكان قائماً على منرب فإ
إن تالها ملك يف منامه زال ملكه، : وقال جعفر الصادق رضي اللُه عنه. تالها جالساً ضرب بالسياط

وإن تالها شاهد وقف عن شهادته، وإن تالها عليل مات، وإن تلتها امرأة طلقها زوجها، هكذا قال عبد 
: وقيل. يقع يف مصيبة ويتوب اللّه عليه: إنه يتقرب كثرياً إىل اللّه تعاىل، وقيل: قيلو. اللّه بن فضالة وغريه

  .يقوم احلق على يديه، وينال خرياً إىل أربعني يوماً

  سورة الحج

إنه يرزق احلج مراراً، وقال ابن فضالة إال أن يكون : من قرأها أو قرئت عليه فكما قال نافع وابن كثري
  .يؤدي فريضة احلج:  وقيلعليالً فإنه ميوت،

  سورة الحجر
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من قرأها أو قرئت عليه فكما قال نافع وابن كثرية إنه ميوت مسكيناً، وقال ابن فضالة إنه كان قاضيا 
يكون عند اللّه تعاىل : وقيل. قربت منيته، وإن كان ملكاً حسنت سريته، وإن كان تاجراً تفضل على أهله

. للّه تعاىل رزقاً حسناً، ويعطى من األجر بعدد املهاجرين واألنصاريرزق ا: وقيل. وعند الناس حمموداً

  .قراءة سورة احلجر حتجر عن املعاصي، وإن تالها عامل فيموت غريباً: وقيل

  سورة الحجرات

يصل رمحه وإخوانه، جيمع بني الناس : من قرأها أو قرئت عليه رِزق اتباع أمر اللّه تعاىل يف القرآن، وقيل
  .، وينال أجراً بعدد من أطاع اللّه تعاىل ومن عصاهيف الصالح

  سورة الحديد

من قرأها أو قرئت عليه فكما قال أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه وجعفر الصادق فتناله قوة يف دين اللّه 
ينال ماالً وخرياً، : يرزق الرب واحلمد من الناس وصحة البدن، وقيل: وقيل. تعاىل، ويكون حسن اخللق

كتب من الذين آمنوا باهللا ورسولهوي.  

  سورة الحشر

ينال صالحاً بعد فساد دينه، وخيرج من هم : وقيل. من قرأها أو قرئت عليه فيحشره اللّه تعاىل مع األبرار
يرزقه اللّه تعاىل ماالً : وقيل. يهلك اللّه أعداءه: وقيل. إىل فرج، وإن كان مسافراً فإنه يرجع من سفره

إن اللّه تعاىل حيشره يوم القيامة وهو راض : وقال جعفر الصادق رضي اللّه عنه. وم القيامةوحيشره أمناً ي
  .عنه

  سورة الدخان

: وقيل. وقيل أنه يطلب اجلواهر ويرزق الغىن. من قرأها أو قرئت عليه فإنه ينجو من عدوه، وينال رفعة

  .يقينهإنه يأمن من سطوة اجلبابرة ويأمن من عذاب القرب والنار، ويقوى 

  سورة الذاريات

  .من قرأها أو قرئت عليه فإنه ينال رزقاً من نبات األرض، ويكون موافقاً ملن عاشره
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  سورة الرحمن

    

. يرمحه اللّه برمحته: وقيل. من قرأها أو قرئت عليه فإن اللّه تعاىل ينقله إىل أحد احلرمني أو إىل اإلسكندرية

. وإن كان له أعداء فإم ال يستطيعون ضرره. تسب علماً كثرياحيفظ القرآن ويتفقه يف الدين ويك: وقيل

  .إنه ينال نعمة الدنيا: وقيل. وقيل، إنه يسكن بيت املقدس

  سورة الرعد

. من قرأها أو قرئت عليه فكما قال أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه وجعفر الصادق فإن منيته قد قربت

يأمن من خمافة السلطان، ويكون كثري : وقيل. ليه الشيبيكون حافظاً للدعوات، وشرع إ: وقال بعضهم
. التضرع للّه تعاىل ويعطى من األجر بوزن كل سحاب خلقه اللّه تعاىل يف دار الدنيا إىل يوم القيامة

  .ويكون من املؤمنني بعهد اللّه عز وجل

  سورة الروم

إن كان عاملاً أو : وقال ابن فضالة. بهمن قرأها أو قرئت عليه فكما قال نافع وابن كثري يكون النفاق يف قل
قاضيا كان حافظاً، ويكون ظاملاً، وإن كان تاجراً نال فائدة كبرية وإن كان الرائي ملكاً فتح اللّه عليه 

ينال ماالً وغلماناً، ويتم : وقيل. مدينة من مدائن الكفر عظيمة، وهدى اللّه تعاىل على يديه أناساً كثريين
وإن كان املسلمون يف حرب فإم . ون بينه وبني أحد خصام، ويكون له الظفرله أمر يرومه، أو يك

  .ينتصرون

  سورة الزخرف

من قرأها أو قرئت عليه كان له رزق قليل، وضعف عن طلب الدنيا، ويكون صادق اللسان، قليل احلظ 
يكم اليوم، وال أنتم يا عبادي ال خوف عل": يف الدنيا، ويسعد يف اآلخرة، ويكون ممن يقال له يوم القيامة

  ."حتزنون

  سورة الزلزلة
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يزلزل اللّه تعاىل به من أهل : وقيل. من قرأها أو قرئت عليه فإن الشيطان الرجيم يفتنه يف ذلك املوضع
  .أنه خياف من السلطان: وقيل. ينال زرقاً وماال: وقيل. الذمة

  سورة الزمر

: وقيل. ن يوم القيامة يف أول الصفوف مع املؤمننييكو: من قرأها أو قرئت عليه اكتسب علما كثرياً وقيل

  .حتسن عاقبته، ويعيش كثرياً

  سورة سبأ

يكون شجاعاً حيب : وقيل. من قراها أو قرئت عليه زهد يف الدنيا، ورمبا زالت عنه نعمة مث ترجع إليه
  .محل السالح

  سورة السجدة

وقال .  يكون قوي التوحيد، سامل النفسمن قرأها أو قرئت عليه فكما قال جعفر الصادق رضي اللّه عنه
يرزق يف الدنيا الزهد والورع، ويكون له : وقيل. ميوت يف سجدته، ويكون عند اللّه من الفائزين: بعضهم

  .إنه حيب صالة الليل: وقيل. من األجر كمن أحيا ليلة القدر، وينال قرباً من اللّه تعاىل

  سورة الشعراء

ال أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه وجعفر الصادق أنه ينال عسراً يف من قرأها أو قرئت عليه فكما ق
يعصمه اللّه تعاىل من اإلفك وقول الزير واإلمث ويترته عن : وقال بعضهم. رزقه، وال ينال شيئاً إال بنكد

  .الكالم القبيح والكذب

  سورة الشمس

 سلطان عادل، أو يرزق النصر والظفر من قرأها أو قرئت عليه كما قال نافع وابن كثري أنه حيل يف بلد مع
  .يرزق ولداً صاحلاً، ويكون أمناً يف دنياه، غري خائف يف أخرته: يف سائر األشياء، وقيل

  سورة الشورى
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ينال زيادة يف العلم : من قرأها أو قرئت عليه فإنه طويل العمر، وتصلّي عليه املالئكة، وتستغفر له وقيل
  . صحة وعافيةخيرج من مرضه إىل: وقيل. والعمل

  سورة ص

  .وقيل، يقسم مييناً صادقا ويتوب من ذنبه. من قرأها أو قرئت عليه كثر ماله، وحذق يف صناعته

  سورة الصافات

يرزق : وقيل. تتباعد عنه مردة الشياطني: من قرأها أو قرئت عليه رزقه اللّه تعاىل ولداً مطيعاً لربه، وقيل
  .ال خرياً ودينا وطهارة من الدنس، وخوفاً من اللّه عز وجلمعيشة حالالً، وولدين ذكرين، وين

  سورة الصف

يغزو : إنه حيفر مع قوم مبتدعني، وقيل: من قرأها أو قرئت عليه فكما قال جعفر الصادق رضي اللّه عنه
  .ينال تثبيتاً ومراقبة ووفاء بنذر أو قسم: وقيل. وميوت يف سبيل اللّه شهيداً

  سورة الضحى

ينال أمناً بعد خوف، وبشرى : وقيل. إنه ينال خرياً:  قرئت عليه فكما قال نافع وابن كثريمن قرأها أو
  .ورمبا قَرب أجله. وإن كان فقرياً استغىن. بعد يأس، ورجاء بعد قنوط

  سورة الطالق

يلهم : وقيل. يرزق البنات والبنني: من قرأها أو قرئت عليه فكما قال جعفر الصادق رضي اللّه عنه
  .إنه خياف من اللصوص: وقيل. التسبيح والتهليل

  سورة طه

    

من قرأها أو قرئت عليه فكما قال نافع وابن كثري فإنه يعادي الساحرين، ويبطل اللّه تعاىل سحرهم على 
وقيل إن كان مسافراً أو غائباً . تدركه غفلة يف الدين: وقيل. إنه حيب صالة الليل وفعل اخلري: وقيل. يديه
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عن أهله قدم عليهم، وهلك على يديه بعض األشرار، ورزقه اللّه تعاىل النصر على أعدائه، وحاسبه حساباً 
  .يسرياً، وصافحته املالئكة، وصلّت عليه

  سورة الطور

ينال قربة : يرزق ولداً ميوت قبل بلوغه وقيل: وقيل. من قرأها أو قرئت عليه فإنه جياور بيت اللّه احلرام
  .عاىل بعمل صاحل، أو زواجاً مباركاًمن اللّه ت

  سورة العاديات

من قرأها أو قرئت عليه فإن كان مسافراً قطعت عليه الطريق، وإن مل يكن مسافراً فإنه حيب متاع الدنيا، 
  .يذكر اللّه تعاىل كثرياً، ويطول عمره، ويثىن عليه خبري: وقيل. أو حيب رباط اخليل والغنم

  سورة عبس

يكون مناناً مبا يعطي، غري حممود : ت عليه فكما قال جعفر الصادق رضي اللّه عنهمن قرأها أو قرئ
  .إن فيه اوناً للناس واحتقاراً هلم: وقيل. يكثر الصدقة والزكاة: وقيل. وكذلك قال الكسائي. السرية

  سورة العصر

ريات، وينصر على يكون كثري الربح واخل: وقيل. من قرأها أو قرئت عليه فتدل على اإلنذار والبشارة
  .يوفق للصرب ويتيسر عليه ما كان عسرياً عليه: وقيل. األعداء

  سورة العلق

وقيل، يتعلم القرآن ويفسره، ويناله . من قرأها أو قرئت عليه فإنه يرزق ولداً ذكرا، ويكون عبداً صاحلاً
  .ديد من إنسان

  سورة آل عمران

الصديق رضي اللّه عنه ونافع وابن كثري يكون قليل احلظ بني من قرأها أو قرئت عليه فكما قال أبو بكر 
يكون خمتاراً بني الناس مربأ من كل دنس جمادالً : وقيل. أهله، ويرزق ولداً يف كربه، ويكون كثري األسفار

  .ينال رزقاً وبركة، ويصفو ذهنه وتزكو نفسه: وقيل. غري أهل دينه يف أديام
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  سورة العنكبوت

ئت عليه فكما قال جعفر الصادق رضي اللّه عنه تكون له بشارة أن اللّه تعاىل يبتليه، من قرأها أو قر
ويكون يف أمان اللّه تعاىل وحرزه إىل أن ميوت، وحيصل له ستر من اللّه تعاىل وجناة من األعداء، وينال 

  .أجراً بعدد املؤمنني واملؤمنات

  سورة الغاشية

إن كان مضيقاً عليه يف :  الصادق والكسائي رضي اللّه عنهمامن قرأها أو قرئت عليه فكما قال جعفر
. يرزق العلم والزهد، وينفق على قوم وهم غري شاكرين: وقيل. معيشته فإن اللّه تعاىل يوسع عليه معيشته

  .يرتفع قدره، وينتشر ذكره وعلمه: وقيل

  سورة غافر

كثري، ويرزق رفعة يف الدنيا واآلخرة، من قرأها أو قرئت عليه كان مؤمنا حقاً، وجيري على يديه خري 
  .ويكون له عفو من اللّه تعاىل وغفران

  سورة فاطر

. يكون مستجاب الدعوة: وقيل. من قرأها أو قرئت عليه استغفرت له املالئكة، ويكون عند ربه مرضياً

ر على أنه يظفر وينتص: وقيل. ادخل من أي باب شئت: وإذا كان يوم القيامة دعته الثمانية أبواب
  .األعداء

  سورة الفاتحة

وقال نافع وابن كثري وجعفر الصادق وسعيد بن . من قرأها أو قرئت عليه فتح اللّه تعاىل عليه أسباب اخلري
وينال فائدة : وكذلك قال الكسائي وزاد فيه. إنه يدعو بدعاء ويستجاب له: املسيب رضي اللّه عنهم

 عنه إن قارئها يتزوج سبع نسوة، ويكون مستجاب الدعوة، وقال أبو بكر الصديق رضي اللّه. يغىن ا
وقال عمر . والدليل على ذلك فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم فإنه كان يقرؤها قبل الدعاء وبعده

. من تالها يف نومه كان حمفوظاً يف دينه، إال أن يكون مريضاً فقد قرب أجله: بن اخلطاب رضي اللّه عنه
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قراءة الفاحتة يف املنام : وقيل. ا يف منامه أغلق اللّه عنه أبواب الشر وفتح له أبواب اخلربمن قرأه: وقيل
  .حج

  سورة الفتح

يتجمع له : وقيل. من قرأها أو قرئت عليه فإنه يصل اإلخوان واألقرباء، ويرزق اجلهاد يف سبيل اللّه تعاىل
تفتح له أبواب : وقيل. لضيق إىل السعةحظ الدنيا واآلخرة، ويكون له دعاء مستجاب، وخروج من ا

  .اخلريات، ويكون كمن بايع النيب صلى اللّه عليه وسلّم

  سورة الفجر

يرزق البهاء واهليبة، : وقيل. من قرأها أو قرئت عليه كما قال نافع وابن كثري مل يكمل العام حىت ميوت
  .ه اللّه تعاىل بهوحيب اليتامى واملساكني، ويدعو بدعاء لنفسه وللمؤمنني ينفع

  سورة الفرقان

    

كان يفرق : من قرأها أو قرئت عليه فكما قال نافع وابن كثري كان ممن حيب احلق، ويكره الباطل، وقيل
  .بني احلق والباطل، ويدخله اللّه تعاىل اجلنة بغري حساب

  سورة فصلت

تقيم، ويعطَى من األجر بعدد حروفها من قرأها أو قرئت عليه فإنه يدعو الناس إىل اهلدى، وإىل طريق مس
  .يكون له عمل صاحل لوجه اللّه يف السر والعالنية: وقيل. حسنات

  سورة الفلق

يرفع اللّه ذكره، ويرزقه اسم : وقيل. من قرأها أو قرئت علُيه فإا تدل على حسن احلال والظفر باألعداء
تتحسن : وقيل. ويأمن من شر اهلموم واحلسداللّه األعظم، ويستجاب دعاؤه، وال ميسه إنس وال جان، 

  .أحواله حبيث حيسد عليها

  سورة الفيل
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إنه : وقيل. وقيل إن كان ملكاً يهزم اجليوش وينال فتحاً. من قرأها أو قرئت عليه فإنه ينصر على أعدائه
  . واخلوفيعافيه اللّه تعاىل خالل حياته من القذف: وقيل. حيج، وحتدث فتنة يهلك فيها أعداء اهللا

  سورة ق

إنه ينال علما، ويفتح اللّه : وقيل. من قرأها أو قرئت عليه رزقه اللّه تعاىل أعمال األنبياء عليهم السالم
  .تعاىل عليه أبواب اخلري، ويهون عليه سكرات املوت، ويوسع عليه رزقه

  سورة القارعة

يكون صاحب ورع ونسك، وعبادة وقيل . من قرأها أو قرئت عليه فإا تدل على البشارة واإلنذار
  .وتقوى

  سورة القدر

حيصل له : وقيل. ويرزق الثواب الكثري. من قرأها أو قرئت عليه فتكون له أعمال خري، وحسن حال
نصر، وقبول عمل بأضعاف ما يظن، ويعيش طويال حىت يبلغ أرذل العمر، ويعلو قدره، ويكون له من 

  .األجر كمن أحيا ليلة القدر

  ريشسورة ق

يؤلف بني الناس، : وقيل. من قرأها أو قرئت علُيه دلّ ذلك على احلج إن كان من أهل اهلدى واألمانة
  .ويطعم احملتاجني، وينال رزقاً بال تعب، ويربح كثرياً يف سفر صمم عليه

  سورة القصص

ء من األرض يف ابتلي من اللّه بشي: من قرأها أو قرئت عليه فكما قال أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه
يعطيه اللّه تعاىل : وقال بعض العلماء. وقال عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه يكون ذلك يف مدينة. الربية

  .يصيب علماً وفهماً: وقيل. حكماً وخرياً من قراءة التوراة وإال جنيل، ويرزق كنوز قارون حالال

  سورة القلم
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يرزق البالغة، ويكون رجالً عاملاً عاقالً، : وقيل.  تعاىلمن قرأها أو قرئت عليه نظر إىل أعاجيب اللّه
  .ينتصر على عدوه: وقيل. حسن األخالق

  سورة القمر

من قرأها أو قرئت عليه فإنه يسجن ويسلم من السجن، ويدفع اللّه تعاىل عن شر أهل الشر، ويأيت يوم 
وقال جعفر . عد فساد دينهيرجع عن شك وريب ويصلح ب: وقيل. القيامة ووجهه كالقمر ليله البدر

وقال ابن . خياف عليه من عصباته: وقال ابن املسيب. أنه يخشى عليه من الغرق: الصادق رضي اللّه عنه
  .ال خيرج من الدنيا إال مبحنة: فضالة

  سورة القيامة

اإلميان جيتنب : وقيل. يكون كرمي النفس: من قرأها أو قرئت عليه فكما قال جعفر الصادق رضي اللّه عنه
أنه رجل يظلمه الناس، : وقيل. وكذلك قال الكسائي. البارة والفاجرة، فال حيلف صادقا وال كاذباً

  .وجيورون عليه، ويرجى له الظفر

  سورة الكافرون

: وقيل. يعادي الكفار واملنافقني، وجياهدهم: وقيل. من قرأها أو قرئت عليه فإن ذلك دليل على البدع

  .وتدين صاحلحيصل له إميان خالص 

  سورة الكهف

من قرأها أو قرئت عليه فكما قال نافع وابن كثري يكون طويل العمر حسن احلال، ويرزق حظاً عظيماً يف 
يعيش حىت يسأم احلياة، سيكون حافظاً خلصال الدين كلها، ويكون غنياً وينال : وقال بعضهم. حياته

  .ن أعداءيدركه خوف من عدو ومكابر، وجناة م: وقيل. األماين

  سورة الكوثر

من قرأها أو قرئت عليه فإنه جيلس جملس أهل اآلخرة، ويظفر بأعدائه، ويصيب غىن، ويكثر خريه يف 
  .الدارين
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  سورة لقمان

  .من قرأها أو قرئت عليه علّمه اللّه تعاىل الكتاب واحلكمة، ورزقه اليقني اخلالص

  سورة الليل

 وابن كثري يكون قليل الرزق، ويرزق الشهادة وقيام الليل، وطاعة من قرأها أو قرئت عليه فكما قال نافع
  .إن رزقه يتعسر: وقيل. اللّه تعاىل

  سورة الماعون

خيالفه : وقيل. من قرأها أو قرئت عليه كان ممن ال يصدق بيوم الدين ومينع املعروف، وال خيرج زكاة ماله
  .ينتفع به جريانه، ويرضون عنه: وقيل. نفر ويظفر م

    

  سورة المائدة

بل : وقيل. من قرأها أو قرئت عليه فكما قال نافع وابن كثري يكون كرمي النفس، حمباً إلطعام الطعام
يعلو شأنه، ويقوى يقينه، وحيسن ورعه، ويستجيب اللّه تعاىل : وقيل. يرزق اليقني والعبادة واخلشوع

  .ى، ويبلَى بقوم جفاة، وينال بركة ورزقاًدعاءه، وينال حظاً ويعطى من األجر بعدد اليهود والنصار

  سورة المجادلة

إال أن : وقال ابن فضالة. من قرأها أو قرئت له فكما قال نافع وابن كثري فإنه يتعرض ألذى من قوم أراذل
ينجو ممن : وقيل. إنه جيادل أهل األديان الباطلة، وتكون له احلجة: وقيل. يكون عاملاً فال يضره شيء

  .اء يستجاب لهيطلبه بدع

  سورة محمد

ويكون على سنته يف . من قرأها أو قرئت عليه فإنه يكون حتت لواءه يوم القيامة. صلّى اللّه عليه وسلم
  .يظفر على أعدائه ويعلو بني الناس، ويكون له شرف وذكر: وقيل. الدنيا

  سورة المدثر
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. حتسن سريرته، ويكون صبوراً:  وقيل.من قرأها أو قرئت عليه فإنه يكون صواماً بالنهار طول الدهر

  .إنه يأمر باملعروف وينهى عن املنكر: وقيل. يتكدر عيشه ويتعسر رزقه: وقيل

  سورة المرسالت

: وقيل. من قرأها أو قرئت عليه فكما قال جعفر الصادق رضي اللّه عنه يكون غيورا على عياله كرمياً

  .إنه يأمن من خوف: وقيل. يرزق السعة والرمحة

  سورة مريم

يكون : وقيل. من قرأها أو قرئت عليه فكما قالت عائشة وجعفر الصادق رضي اللّه عنهما يفرج اللّه عنه
إنه حييي : وقيل. مع األنبياء الذين ذكرهم اللّه تعاىل يف هذه السورة يف زمرة حممد صلى اللّه عليه وسلم

  .يتيه مث يهتدي: وقيل.  الصاحلني، وينال ماالً بقوةسنن األنبياء عليهم السالم، ويرزقه اللّه تعاىل حمبة

  سورة المزمل

من قرأها أو قرئت عليه فيكون ذا صالح وقيام بالليل وقارئ القرآن، ويدفع اللّه تعاىل عنه عسر الدنيا 
  .يتعرض لضيق وخوف مث يزول خوفه: وقيل. واآلخرة

  سورة المسد

وإن مل يكن له مال فإنه ميشي بني الناس . ا ال يرضي اهللامن قرأها أو قرئت عليه فإنه ينفق ماله فيم
أما موته فال ميوت حىت يدفن مجيع . يعادي منافقاً ويطلب عزته، مث يهلكه اللّه تعاىل: وقيل. بالنميمة

  .خيسر ماله: وقيل. يرزق التوحيد، وقلة العيال، وتكون له امرأة ال خري فيها: وقيل. أهله

  سورة المطففين

: وقيل. رأها أو قرئت عليه فإنه يدل على الفجور يف اإلميان وأخذ أموال املسلمني بالبخس والباطلمن ق

  .إنه يطفف يف املكيال وامليزان فليتب من ذلك: وقيل. يرزق العدل والوقار ووفاء الكيل

  سورة المعارج
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يكون كثري : وقيل. ىمن قرأها أو قرئت عليه فإنه يكون يف أول عمره على خنا، ويف آخره على تقو
  .يكَون أمناً منصوراً: وقيل. الصوم، ويدعو على نفسه بالشر وكذلك على أهل بيته، فلريجع عن ذلك

  سورة الملك

ميلك منه شيئاً : وقال نافع وابن كثري. من قرأها أو قرئت عليه فإنه يعيش يف خدمة ملك ينال منه فائدة
ينجو من عذاب اللّه تعاىل عند قبض روحه، : وقيل. ه عز وجلّكثرياً، ويكون موحداً متفكراً يف خلق اللّ

  .وينال بشرى وبركة وخرياً

  سورة الممتحنة

يكون له يف آخر عمره توبة حسنة، : من قرأها أو قرئت عليه فكما قال جعفر الصادق رضي اللّه عنه
  .ميتحن ويؤجر وينجو من كل شر: وقيل

  سورة المنافقون

يظهر منه : تبلَى زوجته بالضرائر، وقيل: يه فكما قال جعفر الصادق رضي اللّه عنهمن قرأها أو قرئت عل
  .النفاق والشك، ويدركه عذر، وخيالط قوماً وهو بريء من اعتقادهم

  سورة المؤمنون

يرزق احلج، ويكون مع املؤمنني يف الدرجات العال، : وقيل. من قرأها أو قرئت عليه رأى خلقاً عجيباً
يقوى إميانه وخيتم له باإلميان، ويرزق عفة وينجو من البالء، : وقيل. راً وإمياناً خالصاً صادقاًوينال نو

ويرزقه اللّه تعاىل الربهان يف الدنيا، وتبشره املالئكة بالروح والرحيان وما تقر به عينه عند نزول ملك 
  .املوت

  سورة النازعات

يكون له حظ يف التجارة، والفائدة يف :  رضي اللّه عنهمن قرأها أو قرئت عليه فكما قال جعفر الصادق
  .إنه يؤخر الصالة عن وقتها، وإن موته قريب: وقيل. الصناعة، ويرتع اللّه تعاىل من قلبه الشك واخليانة

  سورة الناس
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يدفع عن نفسه سحر السحرة وكيد الشيطان : من قرأها أو قرئت عليه فإنه يظفر بأعدائه، وقيل
  .تدل تالوا على اجتماع األهل، ويسلم الناس منه: وقيل. يبتلَى بالوسواس:  وقيلوالوسوسة،

  سورة النبأ

من قرأها أو قرئت عليه فكما قال أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه فإنه يثنى عليه مبحاسن وحيببه اللّه إىل 
إنه يطلب العلم : مره، وقيليعظم شأنه، وينتشر ذكره اجلميل، ويهتدي يف دينه، ويطول ع: خلقه، وقيل

  .ويكون رسوالً للعلماء

  سورة النجم

إنه يرزق ولداً ميوت يف مرضاة اللّه : من قرأها أو قرئت عليه فكما قال جعفر الصادق رضي اللّه عنه
  .وإن كان غائباً فإنه يرجع. تعاىل

  سورة النحل

وقال جعفر . كان حمفوظاً يف الرزق: عنهفكما قال عمر بن اخلطاب رضي اللّه . من قرأها أو قرئت عليه
يصري من : وقال بعضهم. الصادق رضي اللّه عنه يكون من شيعة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم وحمبيه

يهبه اللّه تعاىل حمبة العلماء : وقيل. ينال صحة اجلسم ورزقاً حالال: وقيل. العلماء، وإن كان مريضاً شفي
  .ه تعاىل مبا أنعم عليه يف الدنياوالصاحلني وال حياسبه اللّ

  سورة النساء

. وإن كان طالب علم تفوق يف علم الفرائض. من قرأها أو قرئت عليه، فإن يبتلَى بامرأة ال حتسن عشرته

. من تالها يف منامه يكون معه يف آخر عمره امرأة ال حتسن عشرته: وقال جعفر الصادق رضي اللّه عنه

. وكذلك قال الكسائي وعلي ومحزة رضي اللّه عنهم. ثري االحتياج قوي اللسانوقال ابن فضالة يكون ك

يقسم املواريث ويصاحب حرائر النساء ويرثهن ويرثنه بعد عمر طويل، ويكون صاحب : وقال غريهم
  .جوار

  سورة النصر
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: وقيل. وتمن قرأها أو قرئت عليه، فإن كان سلطاناً فتح مدناً وانتصر، وإن مل يكن سلطاناً فإنه مي

  .ميوت له إنسان حيبه: وقيل. ينتصر على أعدائه، ويكون مع الشهداء، ومع النيب صلى اللّه عليه وسلّم

  سورة النمل

وقال ابن فضالة يكون متعلماً . يكون سيد قومه: من قرأها أو قرئت عليه فكما قال نافع وابن كثري
عطَى من األجر بعدد من صدق سليمان والنبيني يكون مستجاب الدعوة، وي: وقيل. ويرزق ملكاً وجاهاً

  .ال ِإله إال اهللا: عليهم السالم، وخيرج من قربه وهو ينادي

  سورة نوح

من قرأها أو قرئت عليه فكما قال جعفر الصادق رضي اللّه عنه فإنه يترك الفحشاء، ويظهر اإلنصاف، 
  .وينتصر على أعدائه

  سورة النور

كان ممن يأمر باملعروف، وينهى عن :  قال جعفر الصادق رضي اللّه عنهمن قرأها أو قرئت عليه فكما
. إنه ميرض ويرزق تقوى ويقيناً: وقيل. ينور اللّه قلبه وقربه: وقيل. املنكر، وحيب يف اهللا، ويبغض يف اللّه

  .ومن قرأها من أوهلا يلتمس السن، ويعطَى من األجر بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى وفيما بقي

  سورة همزة

يكون سليم الصدر، وجيمع ماال، : وقيل. من قرأها أو قرئت عليه فتدل على اإلنذار، فليتق اللّه عز وجل
  .إنه ميشي بالنميمة: وقيل. مث ينفقه يف الرب والصلة واخلري

  سورة هود

جعفر وقال . من قرأها أو قرئت عليه فكما قال عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه يكون كثري األعداء
يؤثر الغربة، ويكون طويل العمر، ويرزق من احلرث والزرع مع حسن اليقني، : الصادق رضي اللّه عنه

وحسن الظن باهللا تعاىل، ويعطى األجر بعدد من صدق بنوح عليه السالم وكذب به، وكان عند اللّه 
  .امن تالها فإنه يسافر وينال هدى ودني: وقيل. تعاىل يوم القيامة من الشفعاء
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  سورة الواقعة

ال يفتقر يف دنياه وال يضل عن : من قرأها أو قرئت عليه فكما قال عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه
  .إنه يأمن ممن خياف وتتسع عليه دنياه: وقيل. أخرته، وقيل يكون من السابقني إىل اجلنة

  سورة يس

ينال نعمة من : وقيل.  عليه وسلّم وآلهمن قرأها أو قرئت عليه حشره اللّه تعاىل يف زمرة حممد صلى اللّه
يعطى من األجر بعدد من : وقيل. إنه من املتطهرين ودينه بال رياء: وقيل. نعم الدنيا حيسن ا عند اخلالئق

  .قرأ آيات القرآن الكرمي اثنيت عشرة مرة، ألن يس قلب القرآن

  سورة يوسف

    

 وابن كثري يكون كثري األعداء من أهله، ويرزق يف عليه السالم، من قرأها أو قرئت عليه فكما قال نافع
الغربة حظاً وماال، وقيل يظلَم كما ظُلم يوسف عليه السالم، ويلقى سفراً، مثّ ميلك بلداً من البالد، مع 

ينال رياسة وماال ويهون اللّه تعاىل عليه سكرات : وقيل. حسن اليقني وظهور اجلمال وحسن الصورة
  .ة وخرياً، وغىن بعد فقر، وعزا بعد ذل، وفرجاً بعد ضيقاملوت، وينال بشار

  سورة يونس

عليه السالم، من قرأها أو قرئت عليه فكما قال أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه فإنه يصاب يف شيء من 
يرزق العلم وحسن اليقني : وقال بعضهم. يكون حمباً لالنفراد: وقال جعفر الصادق رضي اللّه عنه. ماله
يزهد يف : وإن تالها مريض شفاه اللّه تعاىل، وقيل.  اللّه تعاىل عنه كيد الكائدين وسحر السحرةويرد
  .الدنيا

  السوس

وإن رأى املريض السوس يف مرتله، أو . هو يف املنام رجل منام يسعى برجال أغنياء لكي يقطع املنفعة عنهم
. ائدة أسقام وعلل يف جسم من يرى ذلكوالسوس يف الباب أو السرير أو امل. الصقاً جبسده فإنه ميوت

  .العيال سوس املال والسوس عدو من األهل: ورمبا دلّ السوس على كثرة العيال وقلة املال، لقوهلم
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  السوسن

من رأى سوسنة يف املنام وأُعطيها فإا : وقيل. يدل يف املنام على السوء واملكروه، ألن شطر امسه سوء
  .السنة ستكون سيئةسوء سنة أي أا تدل على أن 

  السوط

. فإن نزل سوط من السماء دلّ على املقت والعذاب. هو يف املنام دال على قضاء احلوائج، وإرغام العدو

فإن رأى . والسوط سلطان، فإن انقطع السوط يف الضرب ذهب السلطان، وإن انشق تضاعف السلطان
إن ضرب به فرساً قد ركبه فإنه يدعو اللّه يف ف. أنه ضرب بسوطه محاره فإنه يدعو اللّه تعاىل يف معيشته

وإن رأى أنه يضرب به رجالً وشعر بالوجع فإنه يرتجر ويتوب، وإن مل يوجعه فإنه ال . أمر تعسر عليه
فإن ضرب فانشق جلده . فإن سال منه الدم عند الضرب فإنه ظلم، وإن مل يسل فهو حق. يقبل الوعظ

لسوط عند الضرب فالعقل منه معوج، أو أن الرجل الذي يستعني وإن اعوج ا. من الضرب فيضاعف ذنبه
  .ومن رأى أن السلطان ضربه بسوطه فإا دراهم يناهلا بعدد السياط. به أهوج

  السوق

    

وقد يدل على احلرب الذي يربح فيه قوم . يدل يف الرؤيا على املسجد كما يدل املسجد على السوق
هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب ": هاد جتارة يف قوله تعاىلوقد مسى اللّه تعاىل اجل. وخيسر قوم

ومن رأى نفسه يف سوق جمهولة قد فاتته فيها صفقة، وكان يف اِليقظة يف جهاد فأتته الشهادة لكنه . "أليم
، وىل مدبراً، وإن كان يف حج فاته أو فسد عليه، وإن كان طالباً للعلم تعطل عنه أو طلبه لغري اللّه تعاىل

ومن رأى السوق عامراً بالناس، أو رأى . وإن مل يكن يف شيء من ذلك فاتته صالة اجلمعة يف املسجد
وإن رأى أهل السوق يف نعاس، . حريقاً فيه، أو كان لتنب حمشواً يف جوانبه جاءت ألهله األرباح والنفاق
السوق هو :  بعضهموقال. أو رأى احلوانيت مغلقة، أو رأى العنكبوت نسج عليها كان فيها كساد

السوق يدل على اضطراب وشغب بسبب ما جيتمع فيه من : وقيل. الدنيا، ومن رآه واسعاً نال دنيا واسعة
واألسواق يف . وإذا كان السوق هامداً دلّ على بطالة. وأما من يعيش يف السوق فهو دليل خري له. العامة

ورمبا دلّت األسواق على الكذب والفجور واهلم . املنام دالة على الفوائد واألرزاق واملالبس اجلديدة
ويدل السوق على كل مكان جامع كاملساجد والكنائس والبحر الذي جيمع أنواع السمك الذي . والنكد

ويدل السوق ألهل التجريد على الوقوع يف احملذور أو امليل إىل الدنيا، ورمبا كان ذلك . يأكل بعضه بعضاً
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 يف السوق ذاكراً اهللا، رافعاً بذلك صوته، دلّ على أنه يأمر باملعروف، وإن كان. دليالً على التواضع
. فأما، سوق الكتب فإن رؤيته يف املنام دالة على اهلداية والتوبة: ولكل سوق تأويل. وينهى عن املنكر

وسوق . وسوق العطر أخبار سارة وأزواج وأوالد. وسوق الصيادلة شفاء من األمراض ملن هو مريض
. وسوق البزر رفعه وجتديد أزواج ومنصب ورزق وستر لألمور. دليل على اإلميان واإلسالماحللواء 

وسوق اجلواهر أشبه شيء حبلقات الذكر ودروس . وسوق املصوغات دال على األفراح والزينة واألزواج
. دار احلكموسوق الصرافني دال على العلم بالنظم والنثر، وعلى الغىن بعد الفقر، ويدل أيضاً على . العلم

وسوق . وسوق النحاسني يدل على السرور واألنكاد وتصديع الرأس والزواج للعازب واألفراح واملسرات
وسوق الرقيق عز وجاه، أو إطالع على األخبار الغريبة، . السالح يدل على احلرب والنصر على األعداء

وسوق القطن يدل على . رزاقوسوق الصوف والوبر يدل على الفوائد واأل. ورمبا دلّ على سوق الدواب
وسوق اخلضار . وسوق األبازير نسل وأرباح وفائدة من الزرع. النمو واألرزاق، وظهور احلق من الباطل

وسوق . وسوق السمك أرزاق وفوائد متتابعة واجتماع باألهل واألقارب. يدل على التقتري وضنك العيش
 وسوق الزيت والسمن والعسل يدل على وض .اللحم يدل على مكان احلرب ملا يسفك فيه من الدماء

وسوق . وسوق السروج أسفار يف الرب. وسوق اجلزارين مهوم وأنكاد. الشهوات والشفاء من األمراض
وسوق احلنطة رخاء . وسوق العقار صون للمال وحفظ لألسرار. الفاكهة أعمال صاحلة وعلوم وأوالد

وسوق احلديد شر ونكد وخصومات وبأس . اعوسوق اخلشب نفاق وتفرقة واجتم. وأمن من اخلوف
وسوق الشمع توبة للعاصي . وسوق احلرير عز ومال وعمل صاحل. وشدة، ورمبا دلّ على الرزق والنفع

وسوق اخليام . وسوق اخلفاف أسفار ورمبا دلّ على سوق الدواب أو اجلواري أو العبيد. وهدى للضال
سوق احلجامني مهوم وأنكاد وأمراض، ورمبا دلّ على و. أسفار ورمبا دلّ على سوق األكفان لألموات

وسوق الصناديق يدل على احلفظ و الفهم . وسوق الرصاص يدل على األمراض باحلصر. سوق الشهود
وسوق القوارير يدل على الرياء . وسوق الطبخ يدل على الشفاء من األمراض وقضاء احلاجات. والوعي

  .ى نصر املظلوم واالنتقام من الظاملوسوق الورق دليل عل. والنفاق والنميمة

  السوء

  .هو يف املنام إذا كان مبهماً يعلمه اإلنسان، فإنه دال على سوء اخلامتة، واالرتداد عن الدين

  السويق
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وشرب السويق يف املنام عتق اململوك، أو قرب من . هو يف املنام يدل على السفر، وعلى الزهد والورع
ورمبا دلّ السويق على وجود . و عمل صاحل يوجب العتق من النارالسلطان، أو خالص من السجن أ

  .والسويق يف املنام حسن دين وسفر يف الرب. الضالة وكذلك الدقيق أو ما شِرب أو أكل من اللنب

  السياج

    

إذا انتقل سياج البستان يف املنام إىل داخل البستان دلّ ذلك على فساد الدين وضياع الدنيا ونقض التوبة 
والسياج يدل . تقدمي اجلاهلني وتأخري أهل العلم واالرتداد عن الدين أو ارتفاع العامة ونزول اخلاصةو

وقد يدل البستان على . ورمبا دلّ السياج على حصن امللك. على الدين، وبقية األشجار وظائف الدين
ورمبا دلّ السياج .  وأقاربهوإن دلّ البستان على الدنيا فالسياج أهله. صاحبه ويكون السياج أهله وأقاربه

  .على دين صاحبه وعمله، وما يقيه من عذاب الدنيا واآلخرة

  السيخ

  .فإن كانت امرأته حبلى فهو ولد. هو يف املنام مال من شبهة، أو صديق دعي

  سير الجلد

  .ورمبا دلّ على السفر. هو يف املنام رزق أو ولد أو مملوك

  السيروان

  .جل حازم مدبر لألموررؤيته يف املنام تدل على ر

  السيف

وإن رأى أنه استثقل السيف . فمن رأى أنه تقلد سيفاً فقد تقلد والية كبرية. هو يف املنام ولد وسلطان
فإن رأى أن احلمائل انقطعت فإنه يعزل عن واليته، واحلمائل . وجره على األرض فإنه يضعف عن واليته

وإن رأى أنه ناوهلا سيفاً .  نصالً أو ناولته نصالً فإنه ولد ذكرومن رأى أنه ناول امرأته. فيها مجال واليته
وإن سل سيفه يف املنام وهو . وإن رأى أنه متقلد أربعة سيوف فيولد له أربعة أوالد. يف غمده أصاب بنتاً

فإن كان . صدئ، وولدت امرأته غالماً كان الغالم قبيحاً، وإن انكسر فهو موت ابنه يف بطن أمه،
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وإن كان السيف . عاً المعاً صافياً فإن لكالمه حالوة وهو حق، وإن كان صدئاً فهو باطلالسيف قاط
فإن دفع . وإن رأى يف يده سيفاً مسلوالً، وكان يف خصومة، فاحلق له. ثقيالً فإنه يتكلم بكالم ال يطيقه

بسيفني أو ثالثة ومن رأى أنه متقلد . املرأة كالسيف: إليه سيف فهو امرأة لقول لقمان عليه السالم
ومن رأى أن قائم . ومن رأى أنه سل سيفاً فإنه يبسط لسانه مبا ال حيل. فانقطعت فإنه يطلق امرأته ثالثاً

ومن رأى أن نعل سيفه انكسر فهو . موت خالته أو أمه: السيف انكسر فهو موت أبيه أو عمه، وقيل
السيف يدل على : وقيل. لريح فهو طاعونوإن رأى سيوفاً مع ا. واللعب بالسيف حذقه. خادمه أو تابعه

ومن رأى أن السيف ابتلعه لدغته . ومن رأى أنه ابتلع سيفاً فإنه يأكل مال عدوه. غضب صاحب الرؤيا
وغالف السيف يدل على املرأة، فإن كسر الغالف وسلم السيف فإنه يدل على . والسيف فتنة. حية

سلم الغالف سلمت املرأة وهلك الولد وإن كسرا موت امرأة حامل وسالمة ولدها، وإن كسر السيف و
. ومن رأى أنه جعل سيفاً يف غالفه وكان عازباً تزوج. وثلمة السيف عجز يف الكالم. مجيعاً ماتا معاً

ومن رأى سيفاً عظيماً ال يشبه . ومن رأى بيده سيفاً من زجاج وله امرأة حامل جاءت بولد ال يعيش
. ن غمد يف اهلواء أو طلع إىل السماء أو رمي يف البحر فإن الفتنة ختمدسيوف الدنيا فهو سيف الفتنة فإ

ومن رأى أن رجالً طعنه بالسيف . ومن رأى أن ضارباً ضربه بالسيف فقطع أعضاءه فإن املضروب يسافر
والسيف يدل على الرزق أو الُملك أو العلم . من غري منازعة فإنَ الطاعن واملطعون يشتركان يف مصاهرة

  .املرأة انونةأو 

  السيل

فمن رأى سيالً من مطر فيصيبه أذى أو ميرض أو . هو يف املنام هجوم العدو، كما أن هجوم العدو سيل
ومن رأى أنه مينع السيل عن داره . فإن صعد السيل احلوانيت فإنه طوفان أو جور من السلطان. يسافر

والسيل دال على العدو إذا هدم الدير أو أتلف . فإنه يعاجل عدواً مينعه عن ضرر يقع بأهله أو حاشيته
والسيل يدل على . األشجار أو قتل الدواب أو أغرق الناس، فإن انتفع الناس به دلّ على اخلرياًت املتتابعة

ورؤية . وإن جرى السيل بالدم واجليف فإنه يدل على مقت اللّه تعاىل. اهلزر يف الكالم والكذب يف املقال
. ورمبا دلّ السيل يف غري وقته على البدعة من اجلهة اليت جاء منها السيل. ول الغيثالسيل دليل على نز

والسيل يف الشتاء يدل . ومن رأى أن السيل دخل دار قوم وذهب بأمواهلم وماشيتهم فإنه عدو يغري عليهم
ينجو من سلطان ومن رأى أنه خرج من ذلك املاء سباحة إىل الرب فإنه . على قوم من العصاة ال معرفة هلم

جائر، وإن عجز عن العبور فليحذر من القعود بني يدي حاكم وال يعصي رئيسه، ويدل دخول السيل 
  .إىل املدينة على الوباء إن كان لونه لون الدم أو كدراً
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  سينان

  .تدل رؤيته يف املنام على السر بينه وبني غريه، ال يطّلع عليه أحد. من أشجار البادية

  السيوري

    

  . رؤيته يف املنام على السري، وإجناز األمور، ورمبا دجل على البزازتدل

  السيوفي

  .تدل رؤيته يف املنام على االنتصار على األعداء، وإقامة احلجج القاطعة والبيان الواضح

  باب الشين

  الشاب

وإن كان هو يف املنام عدو الرجل، فإن كان أبيض اللون فهو عدو مستور، وإن كان أمسر فهو عدو غين، 
فإن رأى أنه يتبع . وإن كان ديلمياً فهو عدو أمني، وإن كان رستاقياً فهو عدو فظ. أشقر فهو عدو شيخ

وإن رأى شابا جمهوالً فأبغضه فإنه يظهر له . شابا فإنه يظفر بعدوه، وإن تبعه شاب فإن عدوه يظفر به
ومن كان شيخاً ورأى أنه . ن منهوإن رأى شابا أشرف عليه فإنه عدو قد استمك. عدو بغيض إىل الناس

والشاب البالغ عدو، وهو مكر وخديعة، أو عدو مكروه، وتدل . صار شابا فإنه ينال نقصاناً عظيماً
  .رؤيته على احلركة والقوة وغلبة اجلهل، ورمبا دلّ على النعمة والشكر هللا تعاىل

  الشابة

واجلارية . اهولة املتزينة تدل على مساع خرب ساروالشابة . هي يف املنام عدوة للمرأة على أية حالة رأا
وإن كانت املرأة مستورة فهي . والنساء اهولة خري من املعروفة. الشابة احلسناء خري وظفر وسرور وفرح

وإن كانت متربجة فإن اخلري مشهور، وإن كان متنقبة فإن اخلري ملتبس، وإن . خري مستور مع الدين
وإن رأى شابة عبوسة الوجه مسع خرباً . والشابة الناهد خري مرجو.  يشيعكانت مكشوفة فإن اخلري

وإن رأى اإلنسان شابه عارية خسر يف جتارته وافتضح . فإن رأى شابة هزيلة أصابه هم وفقر. موحشاً
وإن رأت شابة أا حتولت عجوزاً دلّت . فإن رأى أنه أصاب بكراً ملك ضيعة أو أجتر جتارة راحبة. فيها
  .إن رأت عجوز أا صارت شابة وعادت إليها قوا فإن أركان دينها تشتد. اها على حسن دينهارؤي
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  الشاذروان

رؤيته يف املنام يف موضع يليق به دليل على العز والرفق وزوال اهلموم ومساع األخبار الطيبة أو األنغام 
  .ورمبا دلّ على تبذير املال. اللذيذة

  الشارب

وإن . ومن رأى أنه يقص من شعر شاربه فإن ذلك صاحل يف السنة الشريفة. ى املالهو يف املنام يدل عل
ومن رأى شاربه طويال خيالف املألوف ويعيق األكل فإنه . رأى شاربه قد طال فهو مكروه يف السنة

بدعة، أو يدل على اهلم والنكد، ورمبا اشتهر بضرب احملرمات، وحلق الشارب واللحية دليل على الراحة 
وقد تدل . وزوال اهلم والنكد، وهو عند من يكرهه دليل على زوال املنصب والشهرة، والفقر واخلسارة

  .زيادة شعر الشارب على شرب املسكر أو منع الزكاة

  الشاش

  .هو يف املنام رجوع ملا كان عليه

  الشاة

من رأى شاة متشي أمامه و. فإن رأى إنسان أنه أصاب شاة أصاب امرأة. تدل رؤيتها يف املنام على املرأة
ومن رأى أنه حيلب شاة فإنه يصيب خرياً يف . وهو ميشي وراءها وال يدركها فإنه يتبع امرأة وال حتصل له

  .انظر أيضاً الغنم. تلك السنة

  الشاهين

مث هو يف املنام سلطان ظامل ال وفاء له، وهو دون البازي يف الرتبة واملرتلة، فمن حتول شاهيناً ويل والية 
  .عزل عنها سريعاً

  الشاويش

  .ورمبا كان مؤذناً. تدل رؤيته يف املنام على العز والرفعة

  الشبت
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  .من رأى يف منامه أن بيده الشبت فإنه يقع له أمر يرى يف املستقبل

  الشبر

  .والشرب يدل على البيكار، والبيكار يدل على الشرب. يدل يف املنام على اهلندسة، وتفصيل اجلديد

  الشبع

والشبع يف املنام . فمن رأى أنه شبعان فيتغري أمره ويسقط عن حاله يف دنيا أو موته. هو يف املنام ماللة
  .اجلوع خري من الشبع والري خري من العطش: وقال بعضهم. حتصيل املعاش، وعودة املال

  الشبكة

فإن صار الرائي يف . اهي يف املنام مكر وخديعة، ورزق وعلم، وبلوغ أمل ونصر على األعداء ملن ملكه
. وتدل الشبكة يف العبيد على تعبهم وشدة يقعون فيها. شبكة أو فخ خشي عليه من السجن أو املرض

وتدلّ يف املسافر على عودته، خباصة إذا كان سفره يف البحر، والشبكة تدل للُمهموم على زيادة مهه 
  .قد شيئاًوقوته، وتدل للصياد على خري ومنفعة، وهي دليل خري ملن ف

  الشبه

من رأى شبهاً : وقيل. ومن أذابه فإنه خياصم يف متاع الدنيا. هو يف املنام مال ملن حواه من قبل النصارى
  .أو صفراً فإنه يسمع كالم سوء وتان من قوم يعادونه

  الشتم

    

ومن . الشامت من املشتومهو يف املنام ذلة للمشتوم وعز للشامت، إال أن يشتم الوضيع الرفيع فإا نازلة ترتل ب
  .هو حق للمشتوم على الشامت: وقيل. رأى إنساناً يشتمه، فإنه يصيب من الشامت أذى فينتصر مث يظفر به

  الشجرة

ورؤية األشجار دالة على املشاجرة، . تدل األشجار على النساء، والرجال املختلفني يف األخالق
وإن كان على بدعة انتهى عنها، أو . إن رآها يف املنام ليالًواألشجار اهولة دالة على اهلم والنكد خاصة 
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فما كان من األشجار خمصوصاً باملشموم . فإن كان الرائي كافراً أسلم أو عاصياً تاب. كان كافراً أسلم
ورؤية ما هو . كشجر احلناء والورد فيدل على أرباب الصالح والعلم بغري عمل أو القول بغري فعل

املطعوم كالنارنج والليمون خمصوص باملشموم واملطعم كالنارنج والليمون والعمل، خمصوص باملشموم و
ورؤية ما هو خمصوص باملطعوم دون املشموم كالنخلة واجلوز فيدل على السادة الذين ال . والقول والفعل

ى ورؤية ما ليس مبطعم وال مشموم كاحلور والسرو فيدل عل. يؤخذ ما عندهم إال ببذل اجلهد والتعب
وكل شجرة يسقط عنها ورقها دالة على الفقر والغىن، واحلفظ والنسيان، واألفراح . الشح والبخل

وكل شجرة ال يسقط عنها ورقها دالة على طول العمر ودوام الرزق والغىن والثبات على . واألحزان
 قوماً ومن غرس شجرة فعلقت فإنه يصاهر. ومن رأى أنه اضطجع على أشجار كثرت أوالده. الدين

. والشجر الذي ال مثر له يدل على رجال صالب ضخام، ال مال هلم وال خري عندهم. ويصيب شرفاً

ومن رأى أنه قطع شجرة ماتت امرأته، وإن يبست شجرة . والشجرة ذات الشوك رجل صعب املرام
ومن رأى . دومن رأى أنه يغرس يف بستان أشجاراً فيولد له أوال. وحلاء الشجر بركة. مات مريض هناك

. والشجرة اليت تكون أمام البيت تدل على املوايل. أن األشجار أحاطت جببل فيكثر نسل تلك البلدة

والشجرة تدل . وتدل الشجرة اليت كلّم اللّه تعاىل عندها موسى عليه السالم على القرب من اللّه تعاىل
ت الشجرة مع الناس دليل على رضوان واجللوس حت. على نعم اللّه تعاىل، والشجرة اليابسة هداية ورزق

اللّه تعاىل، فإن كان الرائي كافراً أسلم أو عاصياً تاب وشجرة طوىب تدل رؤيتها يف املنام على حسن 
ومن رأى أنه جيين من . املآب والشجرة الطيبة كالنخلة كلمة طيبة، والشجرة اخلبيثة كاحلنظل كلمة خبيثة

  .قطع الشجر مرض يصيب القاطع وأهله: وقيل. ن غري حلشجرة غري مثرها فإنه يأخذ ماالً م

  الشح

  .هو يف املنام دليل على الوقوع يف احملذور

  الشحرور

والشحرور يدل على الولد الذكي الفصيح، أو صيب . هو يف املنام كاتب أديب من كتاب السلطان
  .انظر أيضاً الطري. املكتب صاحب اهليئة احلسنة

  الشحم
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وشحم ما ال يؤكل حلمه يدل على املال . ه يدل على رزق مستمر وكسوة طائلةإن شحم ما يؤكل حلم
ورمبا دلّ الشحم على . وما يتداوى به من الشحم تدل رؤيته على الشفاء. احلرام والزىن والردة عن الدين
  .والشحم مال خالص ال يغادره شيء بال تعب ملن حواه. الفرح والسرور وشفاء العليل

  الشحناء

  .ها يف املنام على املنصب اجلليلتدل رؤيت

  الشرى

  .والشرى بغي وتعجيل عقوبة. هو داء دموي يدل يف املنام على الغىن العاجل، واملال السريع يف فرح

  الشراب

    

فإن شرب شراباً وهو يكرهه وال يسيغه فإنه ميرض مرضاً . كل شراب أصفر اللون يف املنام فهو مرض
ن أنه يشرب شراب العسل أو شراب التفاح أو شراب اآلس فهو لألغنياء وإن رأى إنسا. يسرياً مث يشفى

ن شرب يف املنام شراباً لعلة دلّ على زواهلا إن كانت . وشراب التفاح منفعة. خري وللفقراء شروم
وما . والشراب امللني دال على الكرم أو إظهار األسرار. موجودة، وإال دلّ شربه على حدوث تلك العلة

وما يظهر اللون . داع من األشربة يدل على التلطف باألعداء، ودفع اخلصوم حبسن السياسةيسكن الص
. وشراب الورد واجلالب يدالن على عدم الوثوق بذي الوعد. يدل على األفراح واملسرات وصالح احلال

اباً عطراً، وإن ومن شرب يف املنام شراباً جمهوالً دلّ على زيادة اليقني والوفاء بالنذور خاصة إن كان شر
فإن رأى أن امليت يناول احلي شراباً . كان شراباً كريه الرائحة دلّ على كفران النعم، والردة عن الدين

ورمبا دلّ املشروب . لذيذا عطراً فإنه يأمره باملعروف وينهاه عن املنكر، ويدل على أن امليت يف اجلنة
  .ا دلّ الشراب بالكأس على شرب كأس املنونورمب. اهول على مشروب أهل احلق وأرباب العناية

  الشراباتي

  .تدل رؤيته يف املنام على اإلقبال والسرور، أو العزل والتولية، واملال واملناصب العالية

  شرابي
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  .انظر أيضاً الفقاعي. تدل رؤيته يف املنام على اإلميان والتوحيد وتوبة العاصي

  شراريب

  .هي يف املنام أتباع وعز ومال

  يبيشرار

  .ورمبا دلّت رؤيته على كثرة النسل. تدل رؤيته يف املنام على الشر، والريبة من االشتقاق

  الشراع

  .هو يف املنام سلطان، فإن رأى أنه نِصب له شراع، فإنه يصيب سلطاناً وعزاً، ورفعة وشرفاً

  الشراء

 فال حيصل له يف جتارته إال الغم فإن رأى أا ماتت. من رأى يف املنام أنه اشترى جارية فإنه يتجر جتارة
  .والثراء هو يف املنام بيع. والعناء

  الشرائحي

تدل رؤيته على الشرور واخلصومات، واحلروب وتفرق اتمع، واختالط احلالل باحلرام، والربا وقضاء 
  .احلاجات

  الشرب

ومن شرب . م والذوقإذا كان الشرب يف املنام لشراب جمهول أو ماء عذب، دلّ ذلك على اهلداية والعل
  .املاء البارد العذب أصاب ماالً حالال وهو خري جلميع الناس ما خال من كان معتاد الشرب

  الشرر

فمن رأى شرراً يتناثر عليه فإنه يسمع كالماً قبيحاً من رجل ذي سلطان، فإن . هو يف املنام كالم قبيح
والدخان هول أينما حل وإن . فإن األمر أعظموإن رأى للشرر دخاناً . التهب فإن الكالم ينمو ويزداد

ومن رأى الشرر كثر عليه فإنه . احرق الشرر حرقاً خفيفاً فإن عدوه يرميه بكالم سيء حيرقه فيصرب عليه
والشرر يدل على . ومن رأى أن شرارة وقعت يف قوم فإنه يقع بينهم العداوة والشحناء. عذاب يصيبه
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ورمبا دلّ الشرر على سوء األعمال من موجبات النار .  متتابعاألوالد فإن أحرق فهو شرر ونكد
  .وشررها

  الشرطي

وإذا جاء الشرطي مع أعوانه فإنه فزع وحزن، وعذاب . هول وهم: وقيل. هو يف املنام ملك املوت
  .وخطر، وذو سلطان شرير وكيد

  الشرفة

وإن دلّ .  واملرامي أتباعه وخدمهإذا كان سور املدينة األعلى داالً على الوايل واحلاكم كانت الشرفات
وإن دلّ السور على امللك كانت الشرفات . السور على املال كانت الشرفات واملرامي حراسه يف الليل

  .واملرامي سالحه وذخائره

  الشركة

هي يف املنام سرور، ورمبا دلّت على املبايعة على تقوى اللّه تعاىل، أو على ما يعود عليه نفع يف الدنيا، 
ومن رأى أنه شاركه رجل معروف فإما . دل على غىن الفقري إذا شارك يف املنام من هو أرفع منه قدراًوت

  .ينصفان بعضهما يف أمر كان جمهوالً والشركة تدل على اإلخالص يف املودة والصدق يف العهد

  الشروال

  .هو يف املنام والية يناهلا

  الشص

  .يع اآلالت اليت يصاد ايدل يف املنام على خديعة ومكر، وكذلك مج

  الشطرنج

    

واللعب بالشطرنج . وهو للملك بلدة كبرية وأفراح ومسرات. يدل يف املنام على معاشرة أخالط الناس
والشطرنج . ومن رأى أنه يلعب بالشطرنج فإن له عدداً دنيئاً. والنرد والكعاب مكر وخديعة ومنازعة
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 يلعب ا رجال والة وإن أخذ الالعب يف منامه بيذقاً من خصمه اليت ال يلعب ا رجال معزولون، واليت
ومن رأى أنه يلعب بالشطرنج . أخذ راجالً، وإن أخذ فرساً أخذ فارساً، وإن أخذ فيالً أخذ ملكاً أعجمياً

وإن رأى أنه يلعب ويغلب فإنه يرى فيه . والشطرنج يف املنام كالم باطل. فإنه يسعى يف قتال وخماصمة
والشطرنج حرب وعداوة، وإطالع على األسرار، والتنقل من حال . ة ما رأى من خصمه يف املغالبةاليقظ

  .أما شاه الشطرنج فتدل رؤيته يف املنام على امللك. إىل حال، واحنراف يف املزاج وأسفار

  الشعاب

نفع مصلحاً هو يف املنام رجل يتوىل أمور الناس من الرفيع والوضيع، ويؤلف بينهم، ويكون كثري ال
  .صاحب شرف وسؤدد

  الشعث

  .من رأى يف املنام رأساً أشعث دلّ ذلك على الشح يف املال والبخل

  الشعر

وإن رأى أن . وهو يف املنام مالٌ وطول عمر، فمن رأى شعر رأسه طال فإن عمره يطول. كشعر الرأس
مجة الشعر ماله، وإن : يلوق. شعره السبط أصبح جعداً فإنه يتضع، وإن كان العكس فيتفرق مال رئيسه

وإن صار له يف املنام شعر جعد دلّ على التعويض باملال أو من األزواج . كان فقرياً فهي ديونه اليت عليه
والضفائر دليل الديون على . ومن رأى شعره طويال فإن ذلك حممود خاصة يف النساء. أو املالبس

وضفر الشعر . الديون وذهاب اهلم واتباع السنةوإزالة شعر الشارب واإلبط دليل على قضاء . اإلنسان
وحلق شعر الرأس يف . ومن رأى شعره نبت يف غري حمله أصابه هم. يدل على إتقان األمور وحفظ املال

وإذا رأى اجلندي أن شعره . نتف الشعر يدل على وفاء دين الرائي: وقيل. زمن احلج يدل على األمن
ومن رأى شعره صار كشعر . لفرس فيقبض عليه إن كان لصاًومن رأى شعره كشعر ا. طال زاد سالحه

وسواد . وكثرة الشعر للمهموم زيادة يف مهه، وكثرة للمسرور زيادة يف سروره. اخلرتير أصابته شدائد
وإن رأت أا . فإن رأت أا كشفت شعرها فإن زوجها يغيب عنها. شعر املرأة يدل على حمبة زوجها هلا

وطول شعر . وإن مل يكن هلا زوج فإا ال تتزوج أبداً. س فإن زوجها ال يرجع إليهامل تزل مكشوفة الرأ
ومن . فإن كان فيه قمل دلّ على كثرة العيال. اإلبط دليل على نيل احلاجة وصحة دين صاحبه وكرمه

وإن رأى أحداً ينتف من شعره فإا مصيبة يف مال ومن رأى أنه دهن . رأى شعر رأسه قد نقص فهو هم
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ومن رأى الشعر ينبت يف . ومن رأى أنه يفلي رأسه فإنه يطلع على بعض عيوبه. شعره بدهن فهو زينة له
ورمبا دلّ شعر . وإن نبت الشعر يف كفه فتلك منفعة. أماكن ال ينبت فيها الشعر فإن الدين يكثر عليه

وإن ضفر شعره دلّ على . بالرأس على الزرع واملال واجلاه والزوج للمرأة العازبة والزوجة للرجل العاز
ورمبا دلّ حسن الشعر على . مجع املال، وإن أخرج القمل من رأسه دلّ على إخراج املفسدين من أرضه

. وشعر الرجل زينة له ووقاية ومال دائم. األعمال الصاحلة، وإن ضفر شعر املرأة وكانت مريضة ماتت

وإن رأت املرأة أن شعرها براق فاحم فهو . وإن رأى شعر جسده أبيض وكان غنياً ناله خسران يف ماله
  .استغناؤها مبال زوجها

  الِشعر

فإن مسع الشاعر فإنه جيلس . وهو الكالم املنظوم من رأى أنه يقول الشعر ويتكسب به فإنه يشهد بالزور
 ورمبا دلّ عمل الشعر على زوال املنصب ونقص. والشعر يف املنام كالم باطل. جمالس ال يقال فيها احلق

وإن عمل يف املنام شعراً فاحشاً كهجاء إنسان فإنه يدل على القذف، وإن كان مدحاً افتقر إن . الدين
وتدل رؤية الشاعر يف املنام على تلفيق الكالم واألمر باملنكر والنهي عن املعروف، وتدل على . كان غنياً

ملنام نال علماً وهداية ومنصباً وإن صار الرائي شاعراً يف ا. الكذب يف الدعوى، أو الزىن وشرب اخلمر
ويدل الشعري وهو كل ما هو منسوب إىل الشعر . والشاعر يف املنام رجل غاو يقول ما ال يفعل. جليالً

  .على رجل قد آثر دنياه على دينه

  الشعرى

 يف وللشعرى امرأة ال خري يف دينها وال. رؤيته يف املنام تدل على أمر باطل، ألنه كان يعبد من دون اهللا
  .أحواهلا

  الشعوذة

  .هي يف املنام غرور وفتنة

  شعيب عليه السالم
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فإنه يكون بينه وبني قوم يبخسون املكيال وامليزان معاملة، ويبخسونه فيها، ويؤذونه، مث يظفر م، ويرزق 
  .بنات يصيب منهن سروراً

  الشعير

طة بالشعري فهو رجل نسي القرآن ومن رأى أنه باع احلن. هو يف املنام رزق طيب عاجل قليل التعب
: وقيل. ومن رأى أنه يأخذ شعرياً فإنه يرزق ولداً عاملاً ولكنه يكون قصري العمر. الكرمي واشتغل بالشعر

ومن زرع شعرياً . وشراء الشعري ملك عظيم وحصده يف أوانه مال يصري إليه. الشعري مال يف صحة البدن
والشعري الرطب خصب، والشعري . ، أو يصيب خرياً من سلطانعمل عمال فيه رضا هللا تعاىل ومجع ماالً

  .استشعار باخلري يدل على الصحة والعافية

  الشغل

إن أصحاب اجلنة اليوم يف شغل ": من رأى يف املنام أنه مشغول، فإنه يتزوج جارية بكراً، لقوله تعاىل
  ."فاكهون

  الشفاعة

ومن رأى القيامة ورأى من يأيت الناس .  أو على األجرإا تدل على الغش: وقيل. هي يف املنام عز وجاه
إليه يوم القيامة لطلب الشفاعة فهو دليل على توقف األحوال ملا خص اللّه تعاىل ا سيد املرسلني حممداً 

  .صلى اللّه عليه وسلّم، وجعله صاحب الشفاعة يوم القيامة

  الشفعة

  .اج للعازب، ورمبا دلّت على الولد واملالهي دالة يف املنام على الصلح مع األعداء، والزو

  الشفر

ومن رأى أن أشفار عينيه ابيضت . هو يف املنام وقاية الدين، فمن رأى فيه مجاال وحسناً فهو يف الديون
  .أو الصمم. دلّ ذلك على مرض يصيبه يف الرأس أو العينني أو األذنني

  الشفرة
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وشفرة القلم ولد مؤدب يحسد عليه، . لّت على الرزق واملعيشةهي يف املنام تعبر باللسان وباملرأة، ورمبا د
  .ومن رأى يف يده شفرة القلم فتعود إليه امرأة كانت قد فارقته. فمن رآها بيده رِزق ولداً حسناً

  الشفع

  .ورمبا دلّ ذلك على قبول الشفاعة والوصية. يدل على حسن العاقبة يف الدين والدنيا

  الشفق

ورمبا دلّ على ظهور احلركة من امللوك . "فال أقسم بالشفق": نام على اليمني لقوله تعاىلتدل رؤيته يف امل
  .ونوام

  الشّفة

ومن . والشفتان تقومان مقام املرأة والولد والقرابة. والسفلى أفضل من العليا. هي يف املنام عون الرجل
 وإن زالت السفلى فإن امرأته متوت أو ومن زالت شفته العليا زالت نعمته،. رأى شفته مقطوعة فإنه مهّاز

ورمبا دلّت الشفتان على احلجاب . والشفة مجعها شفاه وهي تدل على الشفاء من األسقام. يطلقها
ورمبا دلّت الشفتان على العلم واهلدى واألكل والفرح واحلزن . والغلمان، واحلراس واألبواب واألقفال

 معيشة الزمارين والبواقني وصانع القوارير وشبهه من عمال ورمبا دلّت الشفتان على. وكتمان األسرار
ورقة الشفاه وامحرارها دليل على الفصاحة واهلداية، وغلظهما دليل على البالدة، ورمبا دلّ . النفخ

ورمبا دلّت الشفتان يف انطباقهما . سوادمها أو زرقتهما للمريض على موته ألنه ذلك من عالمات املوت
  . حافيت النهر والبئرعلى األجفان، أو

  الشقراق

  .يدل يف املنام على امرأة حسناء ذات مجال ومال

  الشقرة

  .شقرة اللون يف املنام دناءة ورذالة

  الشقة
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و ": من رأى يف املنام أنه يطوي شقة، أو أشترى شقة، أو وهبت له فإنه يسافر سفراً بعيداً، لقوله تعاىل
  .نسج شقة، أو يطويها، أو ينشرها فإنه يسافرومن رأى أنه ي. "لكن بعدت عليهم الشقة

  الشقيق

  .ورمبا دلّ على مرض الشقيقة أو األخ الشقيق. يدل يف املنام على النار حلمرته

  الشكر

شكر اللّه تعاىل يف املنام جناة من اهلم، فمن رأى أنه يشكر اللّه تعاىل فإنه ينجو من هم وينال قرة وماال، 
كون موحداً، وإن كان ذمياً أسلم، إن كان منافقاً أخلص، وإن كان مسلماً وخرياً وخصباً وثواباً، وي

  .صاحب رجالً شريفاً

  الشك

  .هو يف املنام دليل على النفاق واملكر واخلديعة

  شلجم

  .هو هم وحزن: وقيل. هو يف املنام امرأة قروية قوية، صاحبة فضول

  شلل

 فإن شلت اليمىن فإنه يظلم ضعيفاً، وإن شلت اليسرى من رأى أن يديه قد شلّتا فإنه يذنب ذنباً عظيماً،
وإن يبست إامه فإنه يصاب بوالده، وإن يبست سبابته أصيب بأخته، وإن يبست . مات أخوه أو أخته

من رأى : وقيل. الوسطى أُصيب بأخيه، وإن يبست اخلنصر أصيب بابنته، وإن يبست البنصر أصيب بأمه
  .أن ميينه شلت وقفت معيشته

  مالش

    

  .والرائحة القبيحة كالم رديء أو هم ملن شم رائحة قبيحة. من شم رائحة طيبة يف املنام ناله مرض يسري

  الشماع
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. ورمبا دلّت رؤيته على اهلداية والعلم. تدل رؤيته يف املنام على األفراح واملسرات، وعلى املوت للمرضى

  .وتدل رؤيته على األمراض والنقص يف املال

  الشمس

وإن . ومن رأى أنه حتول مشساً فإنه يصب ملكاً.  املنام امللك األعظم أو اخلليفة أو األب أو األمريهي يف
وإن قعد يف الشمس ودنا منها فإنه ينال من ملك نعمة . أصاب مشساً معلقة بسلسلة ويل والية وعدل فيها

وإن رآها صافية منرية .  اخلافقنيوماال، وقوة وتأييداً، فإن أضاء شعاعها فإنه يرزق علماً يذكر به يف
وكان والياً نال قوة يف واليته، وإن طلعت يف بيته تزوج، وإن رأا امرأة تزوجت، وإن رآها تاجر ربح 

وإن رأى الشمس تكلمه أصاب رفعة من اخلليفة، وكذلك . وضوء الشمس هيبة اِلملك وعدله. يف جتارته
ينال أمراً جسيماً، وإن طلعت على قدميه نال زراعة وإن رأى الشمس طلعت على رأسه فإنه . القمر

ومن رأى أن . كثرية، وإن رأى أا طلعت على بطنه أصابه الربص، فإن بزغت على صدره فإنه ميرض
وإن رأى الشمس قد خرج منها نار فأحرقت النجوم حوهلا . الشمس غابت وهو خلفها يتبعها فإنه ميوت

ن الشمس امحرت فهو فساد يف مملكته، فإن رأى أا اصفرت فإنه فإن رأى أ. فإن امللك يطرد حاشيته
فإن غدر بالشمس . فإن رأى أا غابت فاألمر الذي يطلبه قد انقضى. ميرض، فإن اسودت فإنه يغلب

وإن رأى أن الشمس طلعت يف الدار فإنه . وإن سقطت الشمس على األرض مات أبوه. فإنه يغدر بامللك
وإن رأى الشمس تغريت عن . ومن رأى أنه ابتلع الشمس فإنه ميوت. رفاً وجاهاًينال عزاً وكرامة وش

وإن رأى أن الشمس تطلع من املغرب فإن ذلك يدل على ظهور األشياء اخلفية، وإن . حاهلا فتقع فتنة
وإذا رأى اإلنسان أن الشمس مظلمة فإنه دليل . كان مريضاً فإنه يشفَى، وإن كان يف سفر فإنه سيعود

وإن رأى الشمس ترتل يف فراشه ودده فإا . يء جلميع الناس، فيدل على البطالة أو املرض أو الشدةرد
وحر الشمس . ومن رأى أن الشمس قد نشرت عليه أنواراً فإنه يصحب اخلليفة. تدل على مرض شديد

ته أومن سلطان وإن رأى أنه يهرب من الشمس فإنه يفر من زوج. إذا اشتد وأصابه ناله هم من السلطان
وإذا طلعت الشمس على األرض . وإن رأى سحاباً غطى الشمس حدث للملك حادث. أو من مكروه

وإن رأى ا كسوفاً أو تراكم عليها . ورمبا كانت الشمس عاملاً يهتدى به. فهو دليل قحط أو احتراق
ورمبا دلّ مغيبها على . الغبار أو الدخان كان ذلك دليالً على حادث من مرض أو هم أو غم أو كرب

ومن رأى مشساً وقمراً يف مجيع اجلهات أصابه هم أو خوف أو . إعادة السجني إىل السجن بعد خروجه
ورمبا دلّت الشمس على األرزاق . ومن رأى أنه سجد للشمس أو للقمر فإنه يرتكب إمثاً عظيماً. هزمية

ورمبا دلّت الشمس على من مسي ا . السفرواهلدى واتباع احلق والشفاء من األمراض، ورمبا دلّت على 
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ورؤية الشمس والقمر والنجوم دليل على البالء أو السجن . كشمس الدين، كالبدر يدل على بدر الدين
وطلوع . "وجعل الشمس سراجاً": ورؤية الشمس تدل على السراج لقوله تعاىل. أو احلسد من األهل

لط السلطان على الرعية أو قدوم الغائب أو الردة عن الشمس من مغرا دليل على اخلوف واجلزع وتس
ومن رأى أن الشمس أحرقت الزراعة أو أضر حرها بالناس دلّ ذلك على أمراض . الدين وفسق التائبني

  .انظر أيضاً القمر. ووباء وظلم من األكابر

  الشمعدان

  .تدل رؤيته يف املنام على الزوجة للعازب، وللمتزوج على الولد اجلميل

  لشمعةا

ونقرة الشمع مال حالل يصل إليه صاحبه بعد مشقة حىت . هي يف املنام سلطان أو ولد رفيع كرمي
وتدل الشمعة بالنسبة للعازب على الزوجة، وقد تدل على والية أو رجل صاحل، . يستخرج منه العسل

  .وإن كان متزوجاً دلّت على الوالية، وهي هداية للجاهل وغىن للفقري

  الشمل

 املنام على الزواج، فمن رأى أنه جالس مع من حيبه فإنه يتزوج، وكذلك إذا رأت الفتاة أا يدل يف
. ومن رأى أن مشله مجع ومتكن من الدنيا فإن أمره ينقص ويتغري حاله. جالسة مع حبيب هلا فإا تتزوج

  .ومن رأى أن حمبوبه قد زاره فإنه ينال فرحاً وسروراً

  الشمم

  .ر ونزول مرتبة ملن يريد االرتقاء والوجاهة بني الناسهو يف املنام تصاغ

  الشنق

    

ورمبا دلّ على التهمة والقذف يف العرض، إال أن يكون . هو يف املنام مشاتة وشهرة، ورمبا كان علو قدر
  .حداً، فإنه يكون دليالً على قضاء الدين

  الشهادة
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فإن . لوفاء بالنذر، وإبالغ الرسالة، وقضاء الدينأداء الشهادة يف املنام يدل على اخلروج عن العهدة، وا
أما . ورمبا دلّ على املرض. كتم شهادة يف املنام دلّ على الطمع يف الوديعة واحلقد واجلرأة على املعاصي
  .الشاهد بالعدل فهو يف املنام رجل يظفر باألعداء ويظهر البيان وينفي الشك

  الشهد

ومن رأى أن أمامه شهداً فعنده .  شركة أو رزق ألن النار مل متسههو يف املنام مرياث حالل، أو مال من
وإن رأى أنه يطعم الناس شهداً فإنه يقرأ القرآن الكرمي . علم رفيع جامع، ويرغب الناس أن يسمعوا منه

والشهد يدل على التخليط يف . وقد يدل أكل الشهد على حصول الشهادة يف حرب. بلحن حسن
 على األعمال الصاحلة واخلالصة، ورمبا دلّ على الرزق احلالل أو املغصوب من العمل، واملصفّى دليل

  .ورمبا دلّ الشهد على الشهادة يؤديها لغريه أو تؤدى له. أهله، ورمبا دلّ على الشفاء من األمراض

  الشهر

خلالص من ورؤيته يف املنام تدل على الفَرج وا. إذا كانت الرؤيا يف شهر احملرم فإا صحيحة ال ختطئ
وإن كان الرائي قد اعتزل قومه أو بلده عاد إليهم قياساً على قصة يونس . السجن والشفاء من األمراض

ورمبا شاهد فتنة عظيمة كموت إمام عادل أو ظهور عامل ألن . عليه السالم خلروجه فيه من بطن احلوت
يا تاب إىل اللّه تعاىل، ألن اللّه تعاىل وإن كان الرائي عاص. اللّه تعاىل خلق فيه آدم وحواء عليهما السالم

وإن كان الرائي ممن يرجو املرتلة والشرف حصل له ذلك ألن اللّه تعاىل . تاب فيه على آدم عليه السالم
وإن كان املسافر يف البحر جنا هو ومن معه ألن السفينة استوت . رفع فيه إدريس عليه السالم مكاناً عالياً

ن الرائي يرجو الولد رزق ولداً صاحلاً ألن فيه ولد إبراهيم وعيسى عليهما وإن كا. فيه على اجلودي
وإن كان الرائي يف ضيق فُرج عنه أو جنا من عدوه ألن اللّه تعاىل جنّى فيه إبراهيم عليه السالم من . السالم

، ألن اللّه تعاىل ورمبا رجع الرائي عن بدعته وضاللته وتاب إىل اللّه تعاىل وأقلع عن ذنوبه. نار النمرود
وإن كان الرائي معزوالً عن واليته عاد إىل منصبه ألن اللّه تعاىل رد فيه . تاب فيه على داود عليه السالم

امللك على سليمان عليه السالم، وإن كان فقرياً أو مريضاً شفي من مرضه وأغناه اللّه تعاىل ألن اللّه تعاىل 
رمبا أرسل الرائي رسالً ألن اللّه تعاىل كلّم فيه موسى عليه و. كشف فيه الضر عن أيوب عليه السالم

  .السالم، ورمبا فتح على املسلمني بلد من بالد الكفر

    

ورؤيته ملن كان يف هم أو شدة ال ضرر فيها، وإن كان . وإذا كانت الرؤيا يف شهر صفر فليست حممودة
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انت الرؤيا فيه فإنه يربح يف جتارته ويبارك وشهر ربيع األول إذا ك. مريضاً دلّت رؤياه على شفاء وصحة
ورمبا رزق ولداً صاحلاً، وإن كان الناس يف شدة زالت عنهم، وإن كانوا مظلومني . فيها ويسر ويفرح

ورمبا غزا الناس غزوة مباركة ففيه كانت غزوة دومة . ولد النيب صلى اللّه عليه وسلّم. انتصروا، ففيه
وفيه . كانت رؤياه دالة على اخلري أبطأت، وإن دلّت على الشر تعجلتوشهر ربيع اآلخر إذا . اجلندل

وشهر مجادى األوىل . ينتصر اإلنسان على عدوه، أو يرزق ولداً عاملاً ففيه ولد اإلمام علي كرم اللّه وجهه
ة ومن رآه فقد ابنته أو زوجته، ففيه توفيت فاطم. إذا كانت الرؤيا فيه فال يرغَب فيه البيع والشراء

ومن رأى شهر رجب يف . وشهر مجادى اآلخرة إن دلّت رؤياه على اخلري أبطأت. الزهراء رضي اللّه عنها
وشهر شعبان إذا كانت الرؤيا . املنام دلّ على رفع املرتلة ففيه عِرج بالنيب صلى اللّه عليه وسلّم إىل السماء

وشهر رمضان تنغلق فيه أبواب العسر . فيه خرياً تصح وتنمو ويتضاعف اخلري، وقد يعزل والة األمور
والفواحش والبخل، وتتعجل فيه رؤيا اخلري وهي ال تبطئ، والرؤيا تدل على الربكة واخلري واألمر 

وإن كان مريضاً . باملعروف والنهي عن املنكر، وإن كان طالباً للعلم حصل له ألن فيه نزل القرآن الكرمي
شهر شوال يف املنام يدل على اخلالص من الشدائد، وعلى و. بالصرع أفاق منه ففيه تصفد الشياطني

وشهر ذي القعدة إذا دلّت . السرور واألفراح، ألن مستهله عيد وفرح وفيه بناء الكعبة وغزوة اخلندق
وشهر ذي احلجة إذا دلّت الرؤيا فيه على . الرؤيا فيه على السفر فال يسافر، وإن دلّت على هم فليجتنبه

سع يف األمور فإنه شهر مبارك وفيه العيد واألضحية، وفيه كانت وفاة عمر بن اخلطاب السفر فليسافر ولي
  .وعثمان بن عفان رضي اللّه عنهما

  الشهوة

  .تدل يف املنام ملن ظفر ا على أفعال أهل النار

  الشهيد

  .للّه تعاىلمن رأى شهيداً من الشهداء يف املنام بأنه حي فهي حياة سنته وطريقته، أو أنه يتقرب إىل ا

  الشَواء

فإن رأى أنه يذهب إىل . هو يف املنام مؤدب األطفال من األحرار واملماليك واجلواري ويعلمهم الصنعة
ومن رأى نفسه أنه . شواء ليشتري منه حلماً ناضجاً وكان له ولد فإنه يسلمه إىل مؤدب ليعلّمه ويؤدبه

. وقد يؤول الشواء بالطبيب اجلراح. لظلم واملصادراتشواء فإنه يلي والية على استخراج مال السلطان با
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وتدل رؤية الشواء على ب األموال . الشواء سجان أو معذب الناس يف املطامري واخلشب واحلديد: وقيل
  .والسيب، ورمبا دلّت على األفراح وزواج العازبني

  الِشواء

واخلروف املشوي السمني مال كثري، وإن . هو يف املنام بشارة يف املعيشة، فإن كان غري ناضج فهو هم
وشواء . ومن أكل شواء خروف فإنه يأكل من كسب ولده. كان هزيالً فهو مال قليل ورزق فيه تعب

وشواء اجلدي . والعجل املشوي رزق وخصب. البقر أمن للخائف، وإن كان له حامل جاءته بولد ذكر
واجلمل .  اليقظة فهو يف املنام رزق فيه إمثوكل شيء يتعرض للنار يف. يدل على ولد ذكر ملن أكله

ومن رأى أن ذراع اجلمل املشوي يكلمه . املشوي ولد ذكر، وهو أمان من اخلوف، أو هو ولد مؤدب
واجلنب املشوي . وحلوم الطيور املشوية أو املطبوخة رزق مال من غري كدر أو غدر. فإنه ينجو من اهللكة

والذراع املشوي الناضج رزق امرأة ميكر ا، . نب آدم عليهما السالميعبر باملرأة ألن حواء خلقت من ج
الشوي هم وحزن : وقيل. ومن أشترى قطعة من شواء فإنه يستأجر أجرياً. وإن كان غري ناضج فهو غيبة

ومن رأى أنه شوى كبشاً مرض، أو عذبه السلطان أو سجن، ومن شوى نعجة مرضت . أو مال حرام
ورمبا دلّ الشوي على البشارة باخلروج من . شوى جدياً أصاب ولده أو عبده جدريامرأته أو أمه، ومن 

الضيق والنصر على األعداء إن كان املشوي عجالً، وإن كان مجالً دلّ على العز واألفراح مبعافية املرض 
 ورمبا دلّ الشوي على الواشي، أو على سلب النعمة والسجن وب. وتزويج العزاب وقدوم املسافر

  .األموال

  الشوح

  .هو يف املنام وحشة تدركه أو أدركته

  الشوك

    

ومن رأى أنه جيري على الشك فإنه . الشوك دين أو فتنه: وقيل. هو يف املنام رجل خشن صعب عسر
الشوك يدل على أوجاع : وقيل. والشوك رجال جاهلون، ال دين هلم وال دنيا. مياطل بديون يطالَب ا
. يدل على هم وحزن بسبب صالبته، ويدل على عشق وظلم من أناس سيئنيوذلك بسبب حدته، و

  .والشوك يدل على مضار تعرض بسبب النساء
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  الشيب

ومن رأى بلحيته شيباً مل . هو يف املنام وقار لألحداث، وداللة على طول العمر، وعلى الضعف والفقر
وإن رأت املرأة . أة حامل أتاه ولد ذكرومن شاب رأسه وله امر. يتكامل بياضها فهو أجود للقوة والوقار

وشيب . شيب الرأس قدوم غائب أو ضيف: وقيل. الشيب برأسها فإن زوجها يغريها جبارية أو زوجة
وشيب املرأة اهولة دليل على . شعر اجلسد لألغنياء يدل على خسران املال وللفقري دين ال ميكنه قضاؤه

والشيب للخائف أمان من حاكم أو . يب املريض موتهأن الزرع قد، يبس وشيب العسكر فرار، وش
  .ملك

ومن رأى حليته قد . شيب املرأة كالم قبيح تسمعه من أقارب أهل زوجها، ورمبا دلّ على الطالق: وقيل
: وكان ابن سريين رمحه اللّه تعاىل يكره الشيب ملن مل يشب ويقول. شابت فقد هلك دينه أو ذهب ماله

وإن رأى أنه نتف شيبه من شعره فإنه خيالف السنة وال يوقر . سيما إذا طال الشعرالشيب نقصان املال ال 
  .ورمبا دلّ شيب اللحية على البعد واجلفاء. الشيوخ

  الشيخ

فإن رأى شاب أنه حتول شيخاً فإنه . وإذا رأت املرأة شيخاً يف املنام فإنه دنياها. هو يف املنام اجلد والسعد
والشيخ اليهودي يدل على عدو يريد هالك . خ اهول يدل على العز واجلاهوالشي. ينال علماً وأدباً

فإن رأى . والشيخ الكافر يدل على عدو قدمي العداوة. والشيخ النصراين عدو ال تغر عداوته. اإلنسان
وإن رأى شيخ أن أمه ولدته فإن كان مريضاً دلّ على . شيخ أنه صار شاباً دلّ على قوته وسعة رزقه

والشيخ الصاحل يدل على العز والشرف والرزق والربكة والعمر .  وإن كان فقرياً أوسع عليهموته،
  .ورمبا دلّت رؤية الشيخ على العجز والفشل والكسل و الضعف. والشيخ اهلرم وهم. الطويل

  شيث

إن يقلُد : وقيل. من رآه يف املنام فإنه ينال نعمة وسروراً وأوالداً وحياة طيبة بإذن اللّه تعاىل. عليه السالم
  .أموراً عظيمة

  الشيح

  .وإن رأته امرأة حبلى وضعت ذكراً. هو يف املنام مال من شبهة، وصديقه دعي
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  الشيرج

فوقيده هداية، واملقلو به جليل املقدار، وأكله ودهنه رزق، . يدل يف املنام على اجلمع بني الدنيا واآلخرة
  .والعلم النافعوراحة ورفعة، ورمبا دلّ على العمل الصاحل 

  الشيطان

ورؤيا الشيطان . هو يف املنام عدو يف الدين والدنيا، مكار خداع، حريص مكابر، ال يبايل وال يكترث
ومن رأى أن الشيطان يتبعه فإن عدوه . ومن رأى الشيطان يتخبطه فإنه يأكل الربا. فرح وشطط وشهوة

ومن رأى أن الشيطان نزل عليه . ي رجالً من أعدائهومن رأى أنه يناجي الشيطان فإنه يناج. يغره ويغويه
ومن رأى أنه يترأس على الشياطني وهم له مطيعون نال رياسة وشرفاً، وهيبة . فإنه ينال إفكاً وإمثا

ومن رأى أنه يعادي الشيطان فإنه رجل مؤمن . ومن رأى أنه قيد الشياطني نال نصراً وقوة. وجاهاً
ورمبا دلّت رؤية الشيطان . رأى الشيطان فرحاً مسرورا اشتغل بالشهواتومن . صادق مطيع للّه تعاىل

ومن رأى أنه صار شيطاناً عبس بالناس . على اجلواسيس ومسترقّي السمع، أو دلّت على اهلمز واللمز
  .وبادر ألذيتهم

  باب الصاد

  الصابون

ثوباً بالصابون فإنه يشفى ومن غسل . والقطعة من الصابون رجل يسلي اهلموم. هو يف املنام مال حيصل
ورمبا دلّت قطعة الصابون على زوال اهلموم ألا تزيل الوسخ، . أو يتوب أو يفرج مهه، ويوفّي دينه

  .والوسخ هم

  الصافر

  .تدل رؤيته يف املنام على احلرية واالختفاء، والركون إىل ذوي األقدار، وخوف العدو

  صالح

ومن رأى صاحلاً عليه . نال من قوم سفهاء مهاً وغماً، مث يظفر معليه السالم، من رآه يف املنام فإنه ي
  .السالم فإنه يف قوله صادق، ولكن أعداءه يتسلطون عليه مث يظفر م
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  الصالحون

    

ومن . من رأى يف املنام أحباء اللّه تعاىل فهو حياة سنة، والصاحلون هم ناصحون ألصحام ومباركون
صاحلني فإنه خياف يف سنته ومجاعته، وتصيبه بعض مهوم الدنيا بقدر مرتلة ذلك رأى أنه حتول إىل بعض ال
ومن رأى بعض الصاحلني من األموات حياً يف بلدة، فإن أهل تلك البلدة ينالون . الصاحل، مث يظفر بأعدائه

  .اخلصب والفرح والعدل من واليهم

  الصائغ

ورمبا دلّت رؤيته على نظم الشعر أو تلفيق . لتدليستدل رؤيته يف املنام على الرياء والكذب، والغش وا
والصائغ رجل شرير كذاب ال . ورمبا دلّت رؤيته على العلم واهلدى، واألفراح والزواج واألولياء. الكالم

فإن شوهد يركّب اجلوهر يف . ورؤيا الصائغ اهول هو الذي يصوغ الكذب ويفتعل احلديث. خري فيه
  .ؤلف بني الناس يف شيء خِطر يبدأ بالشر ويختم باخلريالذهب والفضة فإنه رجل ي

  الصباغ

وتدل رؤية الصباغ على التوبة من الذنوب . ورمبا جيري على يده اخلري. هو يف املنام صاحب تان
  .وإن صبغ األبيض اسود دلّ ذلك على الردة يف الدين. واملعاصي إن كان قد صبغ يف املنام األبيض أخضر

  الصبان

والصبان رجل . يته يف املنام على القرآن والذكر، وعلى زوال اهلموم واألنكاد، وقضاء الدينتدل رؤ
  .صاحب تان، فمن رأى صباناً فإنه إن كان يف دار فإنه شخصاً ميوت يف تلك الدار

  الصبح

. يتههو يف املنام إجناز الوعد، ومن رأى الصبح يف املنام وهو على حالة رديئة دلّ على كفره أو معص

ومن رأى أنه ضاع له شيء فوجده عند طلوع الصبح فإنه يثبت على . ورؤية الصبح ألهل الزرع مغرم
. ومن رأى الصبح قد ظهر وكان مريضاً انصرم مرضه مبوت أو عافية. غرميه ما يدعي بشهادة الشهود

 وإن رأى ذلك .فإن صلى الصبح بالناس ارتقب سفراً أو خرج إىل احلج أو مضى إىل اجلنة إن مات
وإن رأى ذلك من نشزت عليه زوجته فارقها وفارقته، ألن النهار يفرق بني . سجني خرج من السجن

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  328  

وإن رأى ذلك تاجر قد كسدت جتارته . وإن رأى ذلك مذنب غافل تاب من غفالته. الزوجني واملتآلفني
ور أو قحط أو فتنة خرجوا وإن رأى ذلك العامة وكانوا يف حصار أو شدة أو ج. حترك سوقه وقوي رزقه
  .من مجيع ذلك وجنوا منه

  الصبر

ومن . ورمبا دلّ على حسن العاقبة فيما خيشاه. والصرب إنذار بوقوع املصائب. هو يف املنام رفعة وبشارة
  .رأى أنه صرب على ضرر أو شدة فإنه يرزق رفعة وخرياً وحسن حال وسالمة وعافية وظفراً

  الصبرة

  .لى اهلم واحلزن والفراق والعيش والنكد ملن مشه أو أكله وذلك ملرارتهيدل يف املنام ع

الصبي  

وإذا كان البلد حمصوراً والناس يف شدة . والصيب املراهق بشارة. هو يف املنام هم وغم إذ كان طفالً حيمل
ة قد ورأى أحد أن صبياً حسن الصورة دخل املدينة، ونزل من السماء، أو خرج من األرض فإن البشار

ومن رأى أنه صيب يتعلم يف املدرسة فإنه يتوب من ذنب كان يعمله إذا . والصيب البالغ عزة وقوة. دنت
وإن رأى أحد من العلماء والوالة أنه يتعلّم يف املدرسة فإنه جيهل، أو يتحول من العز . كان يتعلم القرآن

رأى الفقري أنه صيب قد ولدته أمه فإنه ينال وإذا . ومن رأى أنه أمرد فإنه يرث مرياثاً من أمه. إىل الذل
ومن رأى وجهه يف املرآة وجه صيب وكان له امرأة . وإذا رأى املريض أنه صيب فإنه ميوت. رزقاً وغىن

فإن رأى . والصيب عدو ضعيف. ومحل الصيب الصغري يف املنام هم. حامل فإن امرأته تأتيه بولد ذكر يشبهه
فإن كان الولد ذكراً كانت العاقبة حممودة، وإن كان . له دلّ ذلك على هم وغمأن له أوالداً قد ولدوا 

وإن رأى إنسان كبري أنه حتول صبياً رضيعاً فإنه يأيت جهالً، وتذهب . الولد أنثى كانت عاقبته مذمومة
. ةوالصبيان الصغار يدلون على مهوم صغري. مروءته فيه، وإن كان يف هم شديد أو ضيق فرج اللّه عنه

ورمبا دلّت رؤية الصغار على األفراح والزينة، أو . ومن رأى أن يف حجره صبياً يصيح فإنه يضرب بالعود
  .على الفتنة باملال، أو القناعة بأدىن العيش أو العجز عن األسباب

  الصبية
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 حمدث والرضيعة خري. تدل رؤية الصبية الصغرية يف املنام على خصب وعز، ويسر بعد عسر ينمو ويزيد
ومن رأى طفلة صغرية أو أنه محلها أو ولدت له وكان سجيناً أو مديناً . فيه ثناء حسن، وفيه خري مرجو

والصبية والطفلة . أو فقرياً فرج اللّه عنه وأزال مهه، وإن مل يكن شيء من ذلك فالطفلة هم وغم وحزن
ومن رأى أنه ولد له غالم . ارية تشبههاوإذا رأت املرأة احلامل أا طفلة فإا حتمل جب. دنيا ملن رآها

ومن رأى أنه . ومن رأى أنه حيمل صبية فهو خرمن أن حيمل صبياً. وكانت امرأته حبلى فإا تلد جارية
  .عاد طفالً وكان يف قماط سجن أو مرض، وإن كان فقرياً عاش إىل أرذل العمر

  الصحف

أم مل ينبأ مبا يف صحف موسى وإبراهيم الذي ": ه تعاىلهي يف املنام شهود أو أئمة يهتدى م، قال اللّ
والصحف دالة على العلم . "إن هذا لفي الصحف األوىل صحف إبراهيم وموسى": ، وقال تعاىل"وىف

  .واهلداية واألخبار الصحيحة

  الصحفة

 مجعاً ومن رأى. فمن رأى أنه يلعق صحفة فإن رزقه قد نفد وأجله حضر. هي يف املنام رزق اإلنسان
ومن رأى أنه . كثرياً على صحفة كبرية فأرضهم جيتمعون عليها، وإن كانوا أهل حرب فهو اجتماعهم هلا

  .ومن رآها بيده اجتمع مبن حيب. والصحفة يف املنام حبيب الرجل. يبول يف صحفة أو جرة فإنه يطأ أهله

  الصحة

  .دلّت الصحة على النعمةورمبا . تدل صحة البدن يف املنام على السقم ألا ضده

  الصحيفة

وإن رأى امرأة ناولته صحيفة فإنه يتوقع فَرجاً، فإن كانت املرأة . من أخذ صحيفة فإا بشارة له وفرح
ومن . ومن رأى بيده صحيفة مطوية خشي عليه من املوت. متنقبة والصحيفة منشورة، فإنه خرب مشهور

ومن رأى صحيفة وهبت له وفيها ورقة ملفوفة فهي جارية . علهرأى صحيفة بشماله فإن يندم على فعل ف
ورؤيا الصحائف املنشورة يف القيامة دالة . ومن نظر يف صحيفة ومل يقرأها فهو مرياث يناله. وهبت له

  .انظر أيضاً القرطاس، وانظر الكتاب. على حسن اليقني والتصديق مبا جاء من عند اللّه تعاىل
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  الصخرة

ورمبا دلّت على النسيان لقوله . لنساء الصابرات، وتدل على احلزم والثبات وطول العمرهي يف املنام ا
وربما دلّ الصخر على من . وتدل على القحة والفجور. "إذ أوينا إىل الصخرة فإين نسيت احلوت": تعاىل

 كان فإن دلّ الصخر على املنصب. وكثرة الصخر يف البلد رخص إذا عكست لفظه. يسمى به من آدمي
. وإن دلّ على الزوجة كانت صبورة قانعة ورمبا دلّ الصخر على ما يعمل منه كاألصنام. طويل املدة

وإذا كان اجلبل ملكاً فالصخور حوله وكذلك . والصخور عند اجلبال رجال هلم منازل وهم قساة القلوب
  .وتدل الصخور على أهل القسوة والغفلة واجلهالة. األشجار قواد ذلك امللك

  الصد

  .يدل الصد يف املنام على الكفر

  الصدى

: وقيل. هو يف املنام رجل مرائي، يظهر اخلشوع والنسك بالنهار، ويفجر بالليل من السرقة واألذى للناس

  .هو رجل قاطع الطريق جيمع أمواال كثرية، وال خيالط أحداً

  الصداع

ن رأى يف املنام أن به صداعاً فينبغي له أن يتوب، أو يتصدق، أو يعمل اخلري، أو يرجع عما هو عليه من م
وصداع الرأس نكد ممن . "أو به أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسل": ذنب، لقوله تعاىل

  .هو ذنب جتب التوبة منه: وقيل. دلّت الرأس عليه، وهو رئيسه

  الصداق

  .فريضة الصوم أو الصالة أو احلجمن بذل يف املنام صداقاً لغري معلوم يف اليقظة، أدى ما عليه من 

  الصدر

     اتساع الصدر وحسنه يف املنام دليل للكافر على إسالمه، وهو للعاصي توبة 

ورمبا دلّ الصدر على ما . ورمبا دلّ حسن الصدر على اإليثار. وانشراح للطاعة ويدل على تيسري العسري
. وضيق الصدر ضاللة. و زوجة أو منصبوالصدر ضيف أ. يكتمه فيه من علم أو مال أو هدى أو ضاللة
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: ومن رأى. إن سعة الصدر سخاء وضيقه خبل: وقيل. فإن رأى ذمي أن صدره ضيق ناله خسران يف ماله

وسعة الصدر أيضاً تدل على الظلم، والصدر مكان اهلم . أن صدره حتول حجراً فإنه يكون قاسي القلب
سعته لإلسالم : وقيل. من رأى صدره ضيقاً ناله ضيق وهموالفرح، فمن رأى صدره واسعاً نال سروراً، و

ومن رأى وجعاً بصدره فقد . وإذا رأى الكافر سعة صدره فإنه يسلم ويربح يف جتارته. وضيقه للطغيان
وإذا رأى الرجل يف صدره دين فإنه . إنه يسرف يف غري طاعة اللّه تعاىل: أذنب وعوقب على ذنبه وقيل

  .ا، أو أنه يعشق فيفتضح أمرهيتزوج إذا كان عازب

  الصدع

  .انظر أيضاً اللق. يدل الصدع يف األرض يف املنام على لقاء املسافر ملا يكرهه

  الصدغ

ورمبا دلّ . الصدغان يف املنام ابنان شريفان، فمن رأى ما حدثاً من خري أو شر فهو حادث يف األبنني
ى أن صدغه صار من حديد، وكان يشكو من ومن رأى من املرض. الصدغ على الشفاء من األسقام

  .ورمبا يعبر الصدغ باملال. صدغيه يف اليقظة دلّ على الشفاء

  الصدف

  .الصدفة يف املنام تدل على السقوط للحامل

  الصدق

فمن رأى من الكفار أنه صدق فإنه يؤمن، ومن رأى من املؤمنني أنه . هو يف املنام إميان، واإلميان صدق
  .الصدق حصن: وقال بعضهم. والصدق يف املنام جناة من املكايد. دق، وهذا من املقلوباتآمن فإنه يص

  الصدقة

وتدل الصدقة على الصدق إذ هي هو إذا . تدل يف املنام على دفع البالء وعافية املريض والرزق واخلري
دق احلديث املروي، وإن تصدق اإلنسان يف املنام مبا جيوز به التصدق دلّت الصدقة على ص. حذفت اهلاء

وإن تصدق يف . وإن تصدق مبا حتل به الصدقة كامليتة أو اخلمر أو اجليفة أساء التدبري يف ماله أو مال غريه
فإن . املنام بصدقة طيبة وكان ممن يقتين املاشية بورك له فيها، وإن كان له زرع دلّ على منوه وبركته
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ورمبا دلّت . صدق على سارق دلّ على كفه عن السرقةتصدق على زانية رمبا دلّ على توبتها، وإن ت
الصدقة على إرغام احلاسد وكبت األعداء وصدقة السر يف املنام تدل على غفران الذنوب أو القرب من 

ومن كان يتصدق حني يسأله الناس فإنه كان عاملاً فإنه يعلم الناس، وإن كان تاجراً . امللك أو العلماء
يع، وإن كان صانعاً فإن يعلم أجرياً الصناعة، فإن أطعم مسكيناً فإنه رجل خائف فينتفع به غريه يف الب

والصدقة تدل على التسبيح وزيارة القبور وأعمال . وتأويل املسكني هو املمتحن. فيأمن وخيرج من مهومه
  .الرب

  الصدمة

  .من صدمه يف املنام ما أزعجه دلّ على فراقه الولد أو خسارة املال

  صديقأبو بكر ال

  .رضي اللّه عنه

ورمبا دلّت رؤيته على اإلنفاق يف . تدل رؤيته على اخلالفة واإلمامة والتقدم على األقران واحلظ الوافر
وتدل رؤيته على عتق اململوك وحصول الشهادة، وعلى الصدق يف املقالة . سبيل اللّه تعاىل باملال والولد

وعلى النجاة من الشدائد والغزو يف سبيل اللّه . الدهوتدل على النكد من جهة بعض أو. والرأي السديد
ومن رأى أبا بكر الصديق رضي اللّه عنه أكرم بالشفعة على عباد اللّه . واحلج والنصر على األعداء والعلم

ومن رأى أنه جالس مع أيب بكر رضي اللّه عنه فإنه يتبع احلق، ويكون مقتدياً بالسنة، ناصحاً ألمة . تعاىل
  .ى اللّه عليه وسلّمحممد صل

  الصديقون

تدل رؤية الصديق يف املنام على البشارة واألفراح وإن جاز الوعد واملوت واحلياة والسفر . عليهم السالم
ورمبا . وتدل رؤيته على املترجم على ألسنة امللوك واملطلع على أسرارهم. والزواج واألوالد والعز والنصر

  .كشف، وعلى املدمن يف النظر يف الكتب كالناسخدلّت رؤيته على النجابة وعلم ال

  الصراحية

  .هي يف املنام جارية أو غالم، أو امرأة رفيعة جليلة القدر، ال تعرف الغش

  الصراط
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ورمبا دلّ . يدل املشي على صراط اآلخرة يف املنام على السفر يف البحر، فإن انقطع به خسر وهلك
والصراط هو الطريق، فمن رأى أنه زل عن الصراط فإنه . لسنةالصراط على العلم والتوحيد واتباع ا

ومن رأى أنه مشى على الصراط . ومن رأى أنه على الصراط فإنه مستقيم على الدين. خيطئ طريق احلق
ومن رأى أنه زل عن الصراط فإنه يدخل يف . ومل يزلّ قدمه فإنه يركب أمراً عظيماً ويكون فيه ساملاً

  .قمعصية ويبتعد عن احل

  الصراع

وإن تصارع . من رأى يف املنام إنساناً صرعه فإنه يتلف ماله، واملغلوب يف املصارعة هو الغالب يف اليقظة
ومن رأى أن رجلني يتصارعان فصرع أحدمها صاحبه فإن . ملكان بقصد احلرب، فاملغلوب هو الغالب

 النيب صلى اللّه عليه وسلّم صارعها وإذا رأت املرأة أن. واملصارعة خماصمة. املصروع منهما أفضل حاالً
والصراع دليل على مرض . فصرعها وجلس على صدرها فإن زوجها ميوت، وتزوج برجل آخر

ومن رأى يف املنام أن اجلن قد صرعه فإنه يأكل الربا أو . املصروع، ورمبا دلّ على عافية املريض من مرضه
  .يعمل السحر أو يذهب ماله وهو مهموم

  الصرام

  . املنام رجل يصلح بني الناس يف املواريث، فإن جلود احليوان مواريثهو يف

  الصرح

  .يدل يف املنام على الكذب والكرب والدمار، ورمبا دلّ على اهلداية واإلسالم

  الصرد

  .هو يف املنام رجل ذو وجهني، بارد الكالم، خشن املنطق

  الصرة

كيساً فيه مال، فإنه يستودعه سراً، فإن فتحها فإنه هي يف املنام سر، فمن رأى أنه استودع رجالً صرة أو 
  .ال حيفظ السر
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  الصرير

. ورمبا دلّ على إنشاء السر. صرير الباب يف املنام شر حيدث من احلراس أو احلجاب أو بني الزوجني

  .وصرير قلم الكاتب على الورق دليل ألرباب العلوم على رفع درجام وحسن مسعتهم بني الناس

  الصريمة

  .ورمبا دلّت على عصمة من دلّت الصرمية عليه. ا دخلت على املريض يف املنام تصرم عمرهإذ

  الصعقة

هي يف املنام عذاب إذا حلت مبكان، والصعق املوت، والصاعقة تدل على األمراض واألراجيف ملن 
وب، والصاعقة والصاعقة إنذار ملن ارتكب الذن. أحرقته، فإن أحرقت شيئاً مما فيه نفع دلّ على الكساد

والصواعق تدل على اجلوائح والباليا اليت يصيب ا ربنا من يشاء كاجلراد، والربد والرياح . مغرم يغرمه
واألسقام والربسام واجلدري والوباء واحلمى، وقد تدل على أمر عظيم يأيت من ِقبل امللك فيه هالك أو 

 تدل على بعض احلوادث املشهورة كاملوت وتدل الصاعقة على قدوم سلطان جائر، وقد. مغرم أو دمار
فمن رأى صاعقة سقطت يف داره وكان مريضاً فإنه ميوت، وإن كان . الشنيع واحلريق واهلدم واللصوص

ومن رأى الصواعق تتساقط يف الدور فرمبا يكون . له غائب قدم عليه نعيه، ويسود عليه صاحب الشرطة
ين والبساتني فجوائح وأصحاب عشور وجباة، وينتشر يف وإن تساقطت الصواعق يف الفداد. الناس بغاة

ومن رأى صاعقة وقعت يف بلدة فأحرقت أرضها فإن ذلك . ذلك املكان الظلم والفساد، واخلوف الشديد
  .سلطان يرتل يف ذلك البلد، حيدث منه فساد وغالء شديد

  الصعلكة

  .تدل يف املنام على الفقر املؤذي والكفر

  الصعود

ومن رأى أنه صعد إىل السماء . ورمبا دلّ على ظلم النفس. علو فبقدر علوه يكون هبوطهمن انتهى إىل 
وإن صعد جبالً فهو . حىت بلغ جنومها، مث أصبح جنماً من جنومها فإنه ينال والية ورياسة شريفة عظيمة

يراه وكل صعود . والصعود رفعة واهلبوط ضعة، وإن صعد عقبة فهو ارتفاع وسلطنة مع تعب. غم وسفر
  .والصعود مستوياً مشقة وال خري فيه. اإلنسان جبالً أو عقبة أو تالً أو غري ذلك فإنه ينال ما يطلبه
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  الصعوة

  .هو يف املنام غالم أو امرأة أو جارية أو مال

  الصفّار

هو يف املنام صاحب متاع من الدنيا، ومن رأى الصفر يضرب على السندان وقع يف خصومة ومن أراد 
. والصفار رجل يغش الناس وهو صاحب خصومة. رأى شيئاً من الصفر فإن املرأة طويلة اللسانالزواج و

  .وإن رأى أنه يعمل عمل الصفَّارين وهو يريد الزوج فاملرأة حسنة اخللق مع طول اللسان

  الصفر

ا، ويقع يف ومن رأى أنه يذيب صفراً فإنه خياصم يف أمر من متاع الدني. هو يف املنام مال من قبل اليهود
من رأى يف منامه صفراً فإنه يسمع كالم سؤ ويرمى ببهتان، والصفر رجل مفتخر : وقيل. ألسنة الناس

  .مبتاع الدنيا، ومن ضِرب به فإنه طالب متاع

    

  الصفرد

  .ومن ملك صفرداً ملك امرأة أو جارية. هو يف املنام امرأة غنية شريفة عزيزة نبيلة مجيلة غنية

  صفرة اللون

. يكون وجيهاً يف اآلخرة ويكون من املقربني: وقيل. ن رأى يف املنام أن لون وجهه أصفر ناله مرضم

: وقيل. وصفرة الوجه يف املنام تدل على الذل واحلسد، وقد تكون الصفرة يف الوجه دليالً على النفاق

وصفرة اللون تدل . حملبةصفرة الوجه تدل على العبادة والتهجد بالليل، ورمبا دلّت الصفرة على العشق وا
ومن رأى وجهه أبيض وجسده أصفر فإن . ورمبا دلّ االصفرار على اخلوف. على اخلشوع واملراقبة

واصفرار . عالنيته خري من سريرته، وإن كان جسده أبيض ووجهه أصفر فإن سريرته خري من عالنيته
والصفرة يف . صيب صاحب الرؤياوصفرة الوجه دليل على حزن ي. الوجه واجلسد معاً يدالن على املرض

  .الثياب كلها مرض وضعف إال يف ثوب اخلز أو احلرير أو جبة الديباج فإنه يدل على فساد يف تدينه

  الصفع
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ومن رأى أنه يصفع إنساناً باملزاح فيكون له عليه . يدل الصفع يف املنام على التوبيخ واملن بالعطاء احلقري
انظر أيضاً . داوة فإن املصفوع يظفر بالصافع، وذلك ألنه باغ عليهفإن صفع ملك ملكاً بينهما ع. فضل
  .اللطم

  الصفوف

تدل رؤية الصفوف يف املنام على ائتالف القلوب على لقاء العدو، ورمبا دلّ ذلك على مالزمة صفوف 
  .املصلني

  الصفير

ى تعطيل املساكن ورمبا دلّ ذلك عل. يدل يف املنام على التخلق بأخالق أهل الشرك، وكذلك التصفيق
  .وخلوها، فإن ذلك مما يتطاير الناس منه

  الصقر

ومن رأى أن صقراً اتبعه فقد غضب عليه . هو يف املنام ولد ذكر وسلطان رفيع القدر مهيب شريف ظلوم
ومن رأى صقراً فإنه ينال مغنماً، وكذا كل . والصقر يدل على رجل ظامل ذي قوة وبطش. رجل شجاع

ويدل الصقر على العز والسلطان والنصر على األعداء . ا خلقت للصيد واملغنمحيوان يصطاد به، أل
وبلوغ اآلمال، ويدل على األوالد واألزواج واملماليك، واألموال، والصحة وتفريج اهلموم، ورمبا دلّ على 

  .املوت القتناص األرواح، ويدل على السجن والتقتري يف املطعم

  الصقيل

ى زوال اهلم والغم، والعلم بعد اجلهل، ومرافقة الصاحلني الذين يبصرونه بعيوب تدل رؤيته يف املنام عل
  .نفسه

  الصكاك

  .هو يف املنام يدل على اإلنسان احملتال

  صك الكتابة
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  .من رأى يف املنام أنه كُِتب عليه صك فإنه يؤمر بأن حيتجم

  صك الوجه

  ."فصكت وجهها":  تعاىلهو يف املنام دليل على الولد الذكر بعد اإلياس منه، لقوله

  الصالت

إذا كانت الصالت يف املنام ألصحاب احلاجة دلّت على إرغام العدد وإطفاء غضب الرب، وإن صدقة 
  .إال أن تكون هذه الصالت ألهل اإلمث فذلك مكروه. السر تطفئ غضب الرب

  الصالة

    

زرعة سدد دينه وإن رأى أنه يصِلى من رأى أنه يصلي يف بستان فإنه يستغفر اللّه تعاىل، فإن صلى يف م
جالساً لعذر فإن عمله ال يقَبل، فإن صلى على جنبه فإنه ميرض، فإن صلّى وخرج من املسجد نال خرياً، 

وإن . وإن صلى اإلمام راكباً ومعه ناس وكانوا يف حرب انتصروا. وإن صلّى راكباً فيصيبه خوف شديد
.  فيها تلك الصالة فيتعسر عليه ما هو فيه يف أمر الدين أو الدنيارأى أن صالة فاتته وال جيد موضعاً يصلي

: أما سالم الصالة فنقول عنه. وإن ترك الصالة عمداً أو جاحداً ونوى أن يقضيها فإنه يستخف باإلسالم

. من رأى يف منامه أنه سلّم وقد خرج من صالته على متامها فإنه خيرج من كل هم ويرجع أمره إىل احملبة

فإن سلم .  سلم عن ميينه فهو صالح بعض أموره، وإن سلم عن يساره فتضطرب عليه بعض أمورهفإن
وإن قام من صالته ومل يسلّم كان دليالً على . عن اليسار قبل اليمني فيدل على اقتفاء الشر واتباع البدع

وإن صلّى . ول والعملوإذا صلى الصحيح صالة املريض يف املنام دلّ على التردد يف الق. إمهال رأس املال
والكالم يف الصالة يدل . مكشوف العورة دلّ على الفحش يف الصوم أو الصدقة باحلرام أو اتباع البدعة

فإن أسر يف القراءة موضع اجلهر يف املنام أو العكس وكان حاكماً . على الرجوع فيما وهبه أو تصدق به
 يف الركوع والسجود فإنه يدل على خمالفة الوالدين ومن سبق إمامه. حكم باجلور ومال إىل البدعة والرياء

وإن رأت امرأة أا تؤم الرجال فإا متوت ألا ال تصلح لإلمامة فال يكون ذلك إال . ورمبا ابتلي بالنسيان
ومن رأى أنه يصلي . ومن رأى أنه يضحك يف صالته فإنه كثري اللهو يف الصالة. عند املوت تتقدم أمامهم

ومن رأى أنه يصلي لدبر القبلُة . ومن صلّى وهو جنب فإنه فاسد الدين. إنه يشهد بالزوروهو سكران ف
. وصالة الفرض يف املنام والية أو رياسة وأداء أمانة، وتدل على وفاء العهد. فقد نبذ اإلسالم وراء ظهره
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ومن . ريب يأتيهمن رأى أنه يصلي الصبح فإنه وعد ق. ومن رأى أنه يصلي الفريضة ِركعتني فإنه يسافر
ومن رأى أنه يصلّي الظهر فإنه يظهر حباجته خاصة إذا أمتّ . صلى الصبح فإنه يدل على ميني حيلفها

. الصالة، ألن إمتام الصالة يدل على إمتام ما يريد اإلنسان، فإن كان مديناً سدد عنه دينه واتسع رزقه

 يعمل عمال ويتوسط فيه، فإن كان اليوم غائماً ومن رأى أنه يصلي صالة الظهر يف يوم صحو طلق فإنه
والظهر يدل على التوبة ألن الكعبة حتولت ظهراً عن بيت املقدس، ورمبا دلّت على . فإنه عمل يف هم
والعصر دال على الظفر . وصالة العصر ميني حيلفها، أو أنه أمر يتم له بعد عسر ومشقة. حماربة الشيطان

ومن رأى أنه يصلي املغرب وقد غابت الشمس فإنَّ األمر الذي . هلداية واخلريوالنصر، ورمبا دلّ على ا
أو على فراق أحد الوالدين، أو . وصالة املغرب تدل على فراغ األعمال وراحة التعبان. يطلبه قد انقضى

  .أنه يف أمر قد انتهى ويدركه عاجالً

أو يقوم مبا . هض إىل نومه الذي يشبه موتهوتدل صالة العشاء على نفاد العمر ألا آخر شغله وبعدها ين
ومن رأى أنه يصلّي العشاء دلّ ذلك على . فرض اللّه عليه من أمر عياله كالطعام والشراب واللباس

ورمبا دلّت صالة العشاء على العشا يف العني . التجهيز للسفر أو الزواج أو االنتقال من مكان ملكان
ومن رأى أنه يصلي العشاء فإنَّ ذلك مكر . عدها عن الفجروضعف النظر وتدل على فسحة األجل لب

وإن . وصالة الضحى يف املنام دالة على الرباءة من الشرك والقسم البار ورمبا دلّت على السرور. وخديعة
وصالة حتية املسجد دالة على . رأى أنه يصلي صالة العتمة فإنه يقوم بأمر عياله، ومبا تسكن نفوسهم إليه

وصالة اجلنازة يف املنام دالة على . وصالة الغفلة يف املنام دالة على صدقة السر. قرباء واملساكنياإلنفاق لأل
ومن رأى أنه يصلّي على . الشفاعة، أو على النقص يف الصلوات املفروضة كالسهو يف القيام والقعود

. شفع يف رجل فاسد الدينومن رأى أنه يصلّي على جنازة فإنه ي. امليت فإنه يكثر له الدعاء واالستغفار

ومن رأى أنه يصلّي التراويح مع الناس فإنهم . وصالة التراويح يف املنام دالة على التعب وقضاء الدين
  .يقومون مبروءة أهاليهم وتزول وحشتهم وتنشرح صدورهم

    

ي تدل على وه. وصالة االستسقاء يف املنام دالة على اخلوف والتقتري وغالء األسعار وكساد املعيشة
وصالة الكسوف للشمس واخلسوف للقمر تدل على . حادث يف ذلك املكان من حاكم أو سلطان

ورمبا دلّ ذلك على توبة الفاسق وإسالم الكافر، . السعي يف إيصال الراحة ملن دلّت الشمس أو القمر عليه
ح دينه ومتسكه بالسنة، أو ومن رأى أنه يصلي النافلة أو التطوع فإا تدل على صال. أو على موت عامل

أنه يقوم بأمر اآلخرة، وصالة النافلة دالة على التودد والتقرب إىل قلوب الناس باخلدمة أو باملال، وإن 
ووهبنا له إسحاق ": كان الرائي عازباً تزوج، وإن كان متزوجاً رزق بولدين ذكرين، لقوله تعاىل
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 فقرياً استغىن ونال خرياً، أو تقرب إىل اللّه تعاىل، ورمبا وإن صلّى تطوعاً هللا تعاىل وكان. "ويعقوب نافلة
وصالة القضاء دالة على قضاء . وصالة الرغائب يف املنام دالة على املواسم. ألّف بني قوم لتشتت أهوائهم

وصالة القاعد تدل على العجز والفشل . الدين، أو توبة الفاسق، أو إسالم الكافر، أو الوفاء بالنذر
وصالة االستغفار تدل يف . مبا تيسر من الرزق، ورمبا دلّت على اإلنذار مبرض والده أو أستاذهوالقناعة 

املنام على غفران الذنوب، فإن صالها الناس دلّ ذلك على نزول الغيث، وإن كان املصلي فقرياً استغىن 
  .وإن كان عقيماً رزق أوالداً ذكوراً

  .ة والداللة على اخلري وإدرار الرزقوصالة التسابيح يف املنام دالة على اهلداي

وصالة . وصالة اجلمعة تدل للمصلي على ما يريد، أو على الفرح وشهود األعياد، واملواسم واحلج
  .اجلمعة مثل صالة القصر تدل على السفر، أو على الفرج القريب واالجتماع باحلبيب

.  والتخلص من الشدائد وزوال اهلموموصالة عيد الفطر يف املنام دالة على قضاء الدين وشفاء املريض

ورمبا دلّت الصالتان على مالقاة . وصالة عيد األضحى تدل على تقليد األمور وحفظ الوصية ووفاء النذر
ومن فقد شيئاً ورأى أنه يف عيد عاد إليه ما فقده، فإن كان عيد . األعداء ألن مالقام تكون بالتكبري

وإن كان عيد األضحى وكان مملوكاً عتق أو سجيناً ختلص من الفطر فإنه خيرج من ضيق إىل سعة، 
  .سجنه، وإن كان مديناً قُضي عنه دينه

  .وصالة الغائب يف املنام طلب ربح. وصالة االستخارة يف املنام تبدد وحرية، وتدل على حسن العاقبة

  الصلب

 للوالية ناهلا، وإن فارق احلياة يف ومن رأى أنه صلب وهو أهل. هو يف املنام رفعة للمصلوب ووالية يناهلا
ومن أكل . فإنَ صلب ومل ميت فإنه يوىل والية يسلم فيها دينه ويكون عدالً يف واليته. صلبه نقص دينه

ومن . والصلب ألهل القضاء واملنابر دليل خري ورفعة. حلم مصلوب يف منامه فإنه ينال خرياً من رؤسائه
وإن رأى أنه . فعة يف دنياه مع فساد دينه، فإن صلب حياً مل يفسد دينهرأى أنه صلب ميتاً فإنه يصيب ر

ومن رأى أنه مصلوب على سور املدينة والناِس ينظرون . مصلوب وال يدري مىت صلب فتقضى حوائجه
والصلب دليل . ومن رأى أنه يصلب يف املدينة فإنَّ ذلك يدل على رياسة. إليه فإنه ينال رفعة وسلطانا

  .لفقراء، ويف األغنياء دليل رديء فإنه يدل على فساد أمورهم، ويدل يف العبيد على عتقهمخري يف ا

  الصلب
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ومن رأى بصلبه ضعفاً أو قوة فريجع ذلك . هو رجل شديد يعتمد عليه، فمن رأى صلبه قويا رزق رزانة
لب هو الشديد من كل ومن رأى صلبه قويا رزق عقالً، ورمبا دلّ الصلب على الصلب، والص. إىل ولده

  .شيء، فقوته وشدته دليل على الزوجة البكر للعازب، وللمتزوج على الولد

  الصلح

فمن رأى أنه صاحل خصماً خاصمه، . وهو دليل األلفة والتوبة من املعاصي واالهتداء إىل مرضاة اللّه تعاىل
والصلح بني الفئتني يف .  الناسوإن كان الصلح على قتل نفس أو شرب مخر دلّ على الفساد والعداوة بني

  .احلرب دليل على األمن من اخلوف وزيادة الرزق

  الصلع

  .من رأى يف منامه أن الصلع قد أصابه فإنه خيشى عليه ذهاب ماله، وسقوط جاهه عند الناس

  الصليب

ظيم القائم ورمبا دلّ على الرجل الع. يدل يف املنام على الكذب والنميمة، والقذف بالزىن وشهادة الزور
ورمبا دلّ الصليب على النكاح الفاسد، أو اهلم . فمن رأى أن معه صليباً تزوج أو رِزق ولداً. بالدين
  .والفنت

  الصماخ

من رأى أنه استخرج صماخاً من أذنه وقع بيده ترياق من السموم ومن كيد الطاغني، فإن نقَّى أذنيه من 
  .وسخ أو قيح دلّ ذلك على أخبار سارة تأتيه

    

  الصمغ

  .يدل يف املنام على فضل من كل شجرة

  الصمم

  .والصمم ديد ورمبا دلّ على فقد الراحة. والصمم زيغ عن احلق. هو يف املنام فساد يف الدين
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  الصناج

  .وهو رجل متكرب مبتاع الدنيا

  الصنان

ال الغل واحلقد، ويدل إذا مشه اإلنسان يف املنام دلّ على الصداع واألخبار الرديئة وإفشاء األسرار، وزو
  .على الراحة بعد التعب، وقضاء الدين

  الصندوق

والصندوق . هو يف املنام امرأة أو جارية حسناء، والصندوق يدل على بيت الرجل أو زوجته أو حانوته
  .وصندوق السفر سفر أو سفري. زواج للعازب وغىن للفقري

  الصنم

فإن كان الصنم من خشب . ار حسن الوجه سيء اخللقهو يف املنام متثال ناطق خمتلق، وهو إنسان غد
وإن كان من . فإنه يتقرب بدينه إىل سلطان ظامل منافق، وإن كان من حطب فإنه يطلب اجلدال يف الدين

وإن كان من ذهب فإنه يأيت يف . فضة فإنه يأيت مبا يتقرب به إىل امرأة أو جارية أعجمية خيانةً أو بطراً
وإن كان من صفر أو حديد أو رصاص فإنه يطلب بدينه الدنيا ومتاعها وينسى . هدينه بأمر منكر مكرو

ومن رأى أنه يعبد صنماً دلّ على . والتماثيل يف الرؤيا تدل على األوالد. ومن رأى صنماً فإنه يسافر. ربه
  .وقد يدل الصنم على الدهر أو على الثبات يف األمور. أنه يشتغل بالباطل

  الصنوبر

يف املنام على رجل بعيد رفيع القدش، قليل املال لقلة مثره، قليل اخلري شحيح تأوي إليه تدل شجرته 
  .اللصوص ملكان البوم والغربان

  صهر اإلنسان

  .الصهر يف املنام ملن ليس له صهر يف اليقظة يدل على النصرة على األعداء، وعلى األمن من اخلوف

  الصهريج
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دع فيه من املاء، ورمبا دلّ على كل ما يودع فيه من مال وغريه هو يف املنام يدل على الزوجة ملا يو
ويدل الصهريج على كل من يطّلع على السر . كالكيس واخلزانة والصندوق واملطمورة وما أشبه ذلك

وإذا صار صهريج املاء زيتاً . كالشريك والولد، فإن صار يف صهريج الزيت ماء دلّ على كساده وبواره
وإن صار البئر . وصهريج الرباط واجلامع دال على إمامه أو الناظر يف أمره. لهدلّ ذلك على غىن أه

. وإن صار يف الصهريج مسن أو عسل أو لنب دلّ على محل الزوجة. صهرجياً دلّ على توسط حال أهله

ورمبا دلّ الصهريج على اجلوف احلافظ ملا فيه إىل حني نزعه، ويدل على تيسري العسري، والعز واملنصب 
  .جلليل، ويدل على األمن من اخلوفا

  صهوبة اللحية

  .هي يف املنام فتنة، خاصة إن خالطها الشعر األبيض يف املنام

  الصواف

  .تدل رؤيته يف املنام على األرباح والفوائد يف زمن الشتاء، وعلى اهلموم يف زمن الصيف

  الصوت

    

فإنه يتسلط على قوم، يف منكر، فإن رأى ومن رأى أنه يرفع صوته . هو يف املنام صيت اإلنسان وذكره
وإذا مسع صوت اإلنسان من بعض احليوانات دلّ على منافع كثرية . أنه مسع صوت إنسان فإنه ينال والية

فإن رفع صوته فوق صوت عامل فإنه يرتكب . خاصة إذا كان الكالم بشيء حيبه، أو أن الذي يقال حق
والوالء والشرطة إذا خفي صوم أو . وت تواضعوغض الص. والصوت الضعيف وجل وخوف. معصية

وصوت الدراهم فتنة بني ضاربيها من امللوك، ومساعها إجناز وعد، ومساع الدنانري . ضعف فإم يعزلون
. أصوات الدراهم والدنانري تدل على الكالم احلسن: أخبار مفرحة، ومساع الفلوس أخبار نكدة، وقيل

وصوت اجلدي والكبش سرور . فصوت الشاة يف املنام بر من رجل كرمي. وأصوات البهائم مهوم وخماوف
ويق احلمار دعاء على . وصهيل الفرص نيل هدية من رجل شريف أو جندي شجاع. وخصب وخري

ورغاء . وحوار العجل والثور والبقر وقوع يف فتنة. وصوت البغل كالم وخوض يف الشبهات. الظاملني
ونباح . وزئري األسد تيه وتوعد وهيبة وخوف من سلطان ظامل. اجلهاداجلمل تعب وسفر جليل كاحلج و

وهديل احلمام نوح . وصوت الفهد دالل وبطر. الكلب ندامة ونشوز وسعي يف الظلم وكالم فيما ال يعين
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وصوت اخلطاف كالم مفيد، أو مساع قرآن، أو موعظة . أو نكاح، أو امرأة قارئة مسلمة شريفة مستورة
. هو كالم قبيح: ق الضفدع طرب أو أصوات حراس أو دخول يف عمل رجل عامل، وقيلونقي. من واعظ

ونئيم . ومواء اهلرة صخب ومنيمة ومهز وملز. وفحيح األفعى حماربة وحماولة وإنذار، وتوعد وبغي من عدو
وعواء . وبغام الظيب حنني إىل الوطن. الفأر اجتماع وألفة رزق، وضرر من رجل نقاب فاسق أو سرقة

ووعوعة . وصياح الثعلب إنذار باهلروب واالنتقال، ونيل كدر أو حقد من كاذب. الذئب إنذار بالسرقة
وكره املعربون صوت ظئر . وصوت اخلرتير ظفر بأعداء أغنياء ومحقى. ابن أوى أمور هامة يف اخلري والشر

صوت قبيح مساعه وكل . وصوت الغراب فراق ونعي. إنه هم وحزن: املاء والطاووس والدجاج وقالوا
  .انظر أيضاً اهلاتف. هم وأمر نكد، والصوت الطيب سرور وفرح

  الصور

وهو يف املنام دال على األخبار . إن النفخ يف صور إسرافيل عليه السالم هو جناة، ومساع النفخ فيه حق
ت وإن كان الرائي مريضاً ومسع نفخة الصور شفي، وإن كان قد انتشر القحط زال ورخص. املرجفة

ومن مسع النفخة الثانية دلّ على إدرار املعاش أو ظهور األسرار وشفاء املرضى أو . األسعار وأتاهم الفرج
  .خالص السجني أو االجتماع باملسافرين

  الصوف

من رأى يف املنام أنه لبس صوفاً دلّ ذلك على مال كثري جمموع شريف، فال نوع من الثياب أجود من 
واحتراق الصوف فساد الدين . م على الصوف نال ماالً عظيماً من جهة امرأتهومن رأى أنه نا. الصوف

ومن رأى كلباً البساً صوفاً . فإن رأى عامل أنه لبس ثياب صوف تزهد ودعا الناس للزهد. وذهاب املال
س فإن رأى أسداً البساً صوفاً فإن سلطاناً غشوماً يسلب النا. فإن رجالً دنيئاً يتمول مبال رجل شريف

  .والصوف يف املنام صفاء، إال أن يكون خشناً غري الئق بالبسه فإنه يكون فقراً وذلّة. أمواهلم

  الصولجان

ومن رأى أنه جيلد الكرة بالصوجلان فإنه خياصم امرأة . بل هو رجل منافق: هو يف املنام ولد أهوج، وقيل
ومن رأى أن بيده . ه على احلرب والضرروالصوجلان يشتق منه اجلان، ورمبا دلّت رؤيت. أو رجالً منافقاً

  .صوجلاناً يضرب به فإنه ينال ما يطلب بغري استقامة

  الصوم
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ومن رأى صائماً أفطر فإنه ميرض، أو يغتاب أحد . هو يف املنام يدل على النذر، والنذر يدل على الصوم
 وتوبة أو كفر عن ميني أو حيج، أو املسلمني، وإن أفطر ناسياً رزق رزقاً حسناً ومن رأى أنه صام نال عزاً

رزق ولداً ذكراً وإن رأى أنه صائم يف شهر رمضان وكان أمياً حفظ القرآن وإن رأى ذلك مهموم فرج 
ومن . اللّه عنه، وإن كان مريضاً شفاه اللّه تعاىل، وإن كان يف ضاللة اهتدى، وإن كان مديناً قضى دينه

ومن رأى . إنه يقتل رجالً عمداً، ويضيع شريعة من شرائع اإلسالمرأى أنه أفطر يف شهر رمضان عامداً، ف
ورمبا دلّ الصوم على موت املريض، أو . أنه مفطر يف شهر رمضان فرمبا يسافر سفراً يف طاعة اللّه تعاىل

وإن كان الصائم يف املنام مريضاً دلّ على شفائه، وإن أفطر . على الفرح والسرور، أو اإلخالص هللا تعاىل
وصوم رمضان يف املنام دليل على األمن من اخلوف، أو على قضاء الدين . ان دليالً على إتيان احملرماتك

. وصوم الستة أيام من شوال دليل على ترقيع الصالة أو أداء الزكاة أو الندم على ما فرط. وتوبة الناس

البيض يف املنام دليل على وصوم األيام . وصوم االثنني واخلميس دليل على صلة الرحم والتودد إليهم
وصوم . وصوم العاشر من احملرم يف املنام دليل على الزهد والورع واحلج. تقسيط الدين أو تلقني القرآن

وصوم عشر ذي احلجة يف املنام يدل على أنه يرزق خامتة عمره . يوم عرفة دليل على قبول الصدقات
راء يف املنام دليل على فعل اخلريات وشهود الفنت وصوم يوم عاشو. خامتة صاحلة، أو إجناز وعد يوعد به

والسالمة منها، على شهود املواسم واألعياد، وإن كانت زوجته حامالً أتت بولد صاحل ورزق ماالً 
وصوم شعبان يف املنام يدل على . وصوم شهر رجب يف املنام دليل على خدمة زوي الرتب العالية. حالالً

. وصوم يوم الشك يف املنام دليل على ارتكاب الذنوب واملعاصي. املتجرتلقي الركبان لطلب الربح يف 

وصوم النذر يف املنام دليل . وصوم القضاء يف املنام دليل على فك املأسور، وتوبة العاصي، وقضاء الديون
ثري وصوم الدهر يف املنام يدل على أنه اسنت سنة شاقة، ورمبا كان ك. على قضاء احلوائج والفرح والسرور

وفعل ما . وإن صام يوماً وأفطر يوماً يف املنام رمبا مجع بني اَألمة واحلرة، أو الذمية واملسلمة. الصمت
يفسد الصوم يف املنام يدل على نقض العهد وإيثار حب الدنيا على اآلخرة والوقوع فيما يوجب الكفارة 

أى أنه صائم الدهر وكان من أهل ومن ر. والفطر بعد الصوم دليل على شفاء املريض. من ميني وغريه
ومن رأى أنه يقضي رمضان فإنه ميرض، ومن صام تطوعاً مل . الصالح واخلري دلّ على جتنب املعاصي

  .ومن رأى أنه صام لغري اللّه بل للرياء والسمعة فانه ال جيد ما يطلبه. ميرض تلك السنة

  الصومعة
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ورمبا دلّت رؤيتها على األمراض وترك الشهوات من . زلةهي يف املنام داله على اخللوة وحسن السرية والع
وتدل . ومن بىن صومعته نال مرتلة وارتفع قدره. وإن كان الرائي مريضاً مات. املأكول واملشروب

  .والصومعة تدل على السلطان والرئيس. الصومعة على الغربة والوحشة واملقاطعة لألصحاب

  الصياح

ينال دولة، وإن الصيحة هي الدولة يف كالم العرب، ومن صاح وحده من رأى أنه يصيح على قوم فإنه 
  .فيذهب بطشه وتضعف قوته، والصيحة تدل على الفتنة حلدوث بالء من هدم أو غرق أو مرض

  الصياد

ورمبا دلّ الصياد على النخاس أو على صاحب احلمام . هو يف املنام رجل مييل إىل النساء وحيتال يف طلبهن
وصياد البزاة والصقور والبواشق . وصياد السباع سلطان عظيم مكّار وخيدع السالطني. الكتابأو معلم 

وصياد الوحوش ميكر بأقوام . وصياد الطيور رجل تاجر ميكر وخيدع أشراف الناس. سلطان عظيم
  .وتدل رؤية املياد على الظفر بالغرماء. وصياد السمك جامع النساء واجلواري. أعاجم

  الصيبان

ان القمل يف املنام قوم مفسدون، فمن رأى صيبان القمل يف منامه وال يقدر أن يزيلها فإن امرأته صيب
  .انظر أيضاً القمل. يتبعها قوم مفسدون وال يقدر على منعهم

  الصيد

    

يدل الصيد يف املنام على الغنيمة، فمن رأى أنه اصطاد غزاالً أو وعالً أو أرنباً أو محار وحش نال ماالً 
ومن رأى أن كالب . رمى طرياً أو بقرة لغري الصيد فإنه يقذف امرأة أو جارية. فإن رأى أنه. وغنيمة

الصيد خارجة إىل الصيد فإا خري جلميع الناس، وإن رآها راجعة من الصيد فإا تدل على ذهاب الفزع، 
 مسكاً طرياً حلواً دلّ على فإن رأى أنه يصيد من البحر. وإن رآها تدخل املدينة فإا تدل على بطالة

والصيد للرجل دال على احتياله برأيه وجهده، فإن كان عازباً تزوج، وإن . السبب احلالل والسعي فيه
وصيد الصغري دليل على . وصيد العبد دليل على ما يتناوله من مال سيده. كان متزوجاً رِزق ولداً ذكراً

وشرك الصيد يف املنام مكر وخديعة، ومن رأى أنه وقع . ويهما حيفظه من علم أو صناعة أو ما يرثه من أب
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انظر أيضاً . ومن نصب شركاً وصاد وحشاً أو طرياً فإنه ينال رزقاً حبيلة ومكر. يف شرك وقع يف مكر
  .القنص

  الصيدالني

  .يدل يف املنام على رجل عامل مؤلف، ألن األدوية تصلح البدن كما يصلح العلم الدين

  الصيرفي

وإذا قبص ذهباً ودفع دراهم أصابه . هو الفقيه: وقيل. املنام عامل ال ينتفع بعلم إالّ يف عرض الدنياهو يف 
  .وتدل رؤية الصرييف على الغىن وسعة الرزق، أو على العامل بقسمة الفرائض أو العارف باحلساب. مكروه

  باب الضاد

  الضأن

ومن رأى أنه أصاب ضأناً أو ملكها فإنه . يه إنسانمن رأى يف بيته يف املنام ضأناً مسلوخاً فإنه ميوت ف
  .انظر أيضاً الغنم. ومن رأى أنه يأكل حلم الضأن فإنه يصيب خرياً كثرياً. يصيب غنيمة كبرية

  الضب

هو رجل خبيث : وقيل. ومن رآه فإنه ميرض. هو يف املنام رجل عريب بدوي، خيدع الناس يف أمواهلم
ضب رجل مستوحش، ورمبا دلّت رؤيته على الشبهة يف الكسب أو اجلهل وال. ملعون ألنه من املمسوخ

  .بالنسب

  الضباب

ومن رأى ضباباً انصب عليه فإن . هو يف املنام التباس على اإلنسان فيما هو فيه من أمر الدين أو الدنيا
  .ينهموالضباب فتنة تغشي الناس وقتال يقع ب. يريد الباطل فليتق اللّه تعاىل وليدع ما هو فيه

  الضبع

ومن رأى أنه يأكل حلم ضبعة فقد تعرض . والضبعة امرأة دنيئة ساحرة عجوز. هو يف املنام عدو ظامل
والضبعة العرجاء تدل على امرأة ساحرة أو على امرأة رجل . فإن ركبها تزوج. للسحر وهو ال يعلم
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وتدل رؤية . اً نال سلطاناومن رأى أنه ركب ضبع. جمهول، وتدل على البطالني من الناس واخلداعني
ورمبا دلّ الضبع على اخلنثى املشكّل، وإن دلّت على . الضبع على كشف األسرار والدخول فيما ال يعين

ومن رأى أنه رمى ضبعة بسهم فإنه . الزوجة أو األمة فهي قبيحة املنظر والضبعة امرأة سوء قبيحة غادرة
ن ضرا بالسيف بسط عليها لسانه، ومن شرب لبنها وإن رماها حبجر فإنه يقذفها، وإ. يراسل امرأة

غدرت به وخانته، ومن رأى أنه طعنها فإنه يصاهرها، ومن رأى أنه أصاب من جلد الضبع أو من 
  .عظامها أو من شعرها فإنه يصيب من مال امرأة

  الضجيج

  .هو يف املنام دال على فتنة أو أمر هام

  الضحك

سرور إذا مل يكن بقهقهه وال استلقاء على القفاء، فإن كان كذلك دلّ هو يف املنام دال على الفرح وال
وكذلك الضحك . فإن كان الضحك من مزاح فإنه يدل على عدم مروءة املازح يف اليقظة. على البكاء

ومن رأى . من رأى أنه يضحك فإنه يبشر بغالم: وقيل. من احملاكاة فإنه دليل على الوقوع يف احملذور
وإذا رأيت امليت . ومن رأى األرض تضحك فيكون اخلصب يف ذلك املكان.  فإنه صاحلضحكه تبسماً

  .خفة ورعونة خاصة من ذوي األقدار فإنه يدل على عزهلم. والضحك. ضاحكاً فهو منعم يف اآلخرة

  الضد

 الضد هو يف املنام إن كان ميتاً كان احلظ األوفر للحي، وإن كان حياً كان احلظ األوفر للميت، ألن
  .يظهر حسنه الضد

الضر  

  .من رأى يف املنام أنه أصابه ضر فهو هول، وشكوى الضر يف املنام تدل على بلوغ األمل

  ضراب النقود

هو يف املنام رجل حيسن الكالم، وهو حسن احملضر إذا مل يأخذ أجره، فإن أخذ أجره فهو صاحب رياء، 
وتدل رؤيته على نائب امللك، أو . ن أهالً للوالية ناهلاومن رأى أنه يضرب النقود وكا. أو صاحب منيمة
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إن ضراب النقود حمافظ : وقيل. ورمبا دلّت رؤيته على ما يوجب احلد عليه. اخلطيب أو الرسام أو النساخ
  .على الصلوات ويؤدي األمانات

  الضراط

    

  .و الكالم الفاحشورمبا دلّ على احلمق أ. هو يف املنام كالم رديء، أو مصيبة ترتل بفاعلها

  الضرب

والضرب بالدرة حياة أمر . الضرب بالسياط يف املنام كالم سوء فإن سال منه الدم فهو خسارة يف املال
. والضرب باآلباط أشالء منه بني أهله وأقاربه. والضرب بالسيف دليل النصر على األعداء. ميت

ه فإنه يكسوه، فإن ضربه على ظهره فإنه وإن رأى أن ملكاً يضرب. والضرب خري ومعروف يناله املضروب
والضرب وعظ فمن رأى أنه يضرب رجالً على هامته فإنه . يفي دينه، وإن ضربه على عجزه فإنه يزوجه

فإن قلع أشفار جفنه فإنه يريد منه . فإن ضربه يف جفن عينه فإنه يريد هتك دينه. يريد ذهاب رئيسه
فمن رأى أنه يضرب محاراً هو : والضرب دعاء. رب مناهبدعة، فإن ضربه على مججمته فينال الضا

وضرب . فإن رأى أنه ضرب رجالً فإنه يدعو عليه. راكبه فإنه ال يأكل إال بعد أن يدعو اللّه تعاىل ويسأله
وإن رأى أنه هو املضروب فإن ذلك دليل خري، إذا مل . غري املرأة ممن حتت يده سبب منفعة الضارب هلم

املالئكة أو بعض املوتى والضرب بالسري دليل رديء ألنه من جلد، وكذلك الضرب يكن الضارب بعض 
الضرب واجللد يفسران : وقيل. بقصبة، وإذا رأى أنه يضرب غريه فهو أنفع له من أن يكون غريه يضربه

ومن رأى أنه يضرب األرض فإنه . والضرب يف املنام سفر. على أن الضارب يعلم املضروب األدب
وإن جلد أربعني جلدة فهو من . ومن ضرب غب منامه مائة جلدة فإنه قد زىن أو هم بذلك. يسافر

ومن رأى ميتاً ضربه، وامليت غضبان، فإن املضروب . اخلمر، وإن جلد مثانني جلدة فهو قذف احملصنات
حلي للميت وضرب ا. قد ارتكب ذنباً أو عزم عليه، وإن امليت يف دار حق، ال يرضى إال مبا يرضاه اهللا

من ضربه ميت فإنه يويف دينه، : من رأى ميتاً ضربه نال خرياً من سفر، وقيل: وقيل. قوة يف دينه
والضرب ملن يستحق من . والضرب لإلنسان من غري خدش وال وجع كسوة إذا كان ذلك يف زمن الشتاء

  .احليوان تأديب، وملن ال يستحق من احليوان جهل واعتداء

  الضرس
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ورمبا أدخل على أهله مهاً . ألسنان خيانة ممن دلّت األسنان عليه كاألهل واألوالد واألزواجحيصل يف ا
يدل على نقص . وما يسقط من أضراس اإلنسان. واألضراس يف املنام كبار القوم. يوجب تغيرهم عليه

 اللّه تعاىل عنه، إن كان عليه دين فيقضيه: ومن رأى أن ضرسه أنقلع فإنه ميوت، وقيل. يف املال أو النفس
ومن رأى أنه توجع أحد أضراسه فإنه يسمع كالماً قبيحاً من . أو كانت عنده أمانة فيؤديها لصاحبها

  .أقربائه

  الضرة

ورمبا دلّت الضرة على سوء العمل وكشف األسرار . رؤيا الضرائر يف املنام تدل على األمراض والعمى
  .واهلم والنكد

  الضعف

من رأى أنه ضعيف اجلسد ضعف دينه أو تواىن : وقيل.  فمن رأى أنه ضعيف فإنه يقوىهو يف املنام قوة،
: الضعف يف املنام عدم الصرب على النكاح لقوله تعاىل: وقيل. فيما فرض اللّه تعاىل عليه من الشريعة

. نومن رأى أنه ضعيف يف جسمه فيصيبه هم وحز. أي ال صرب له على اجلماع. "وخلق اإلنسان ضعيفاً"

  .انظر أيضاً الكَلّ

  الضغث

  .ورمبا دلّت األضغاث على مجع املال. هو يف املنام يدل على الكفّارة يف اليمني

  الضفدع

ومن رأى أنه مع الضفادع حسنت صحبته ألقاربه . هو يف املنام رجل عابد جمتهد يف طاعة اللّه تعاىل
والضفادع يف الرؤيا تدل . ن أقاربه وجريانهومن رأى أنه يأكل حلم الضفادع نال منفعة قليلة م. وجريانه

ومن رأى أن الضفادع قد خرجت من البلدة . ومن أكل الضفدع نال ملكاً. على أقوام سحرة خادعني
ورمبا تدل الضفادع . وصيد الضفادع قهر األمثال واألقران. فإن العذاب يرفَع عن البلدة بالصالة والدعاء

وتدل الضفادع على العامة . أو أهل التسبيح من الفقراء أو الزاهدينعلى احلراس على أبواب السالطني 
ومن رأى أن . ومن رأى أنه أصاب ضفدعاً فإنه خيالط رجالً حراً صاحلاً فاضالً. من أصحاب الغوغاء
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. مجاعة من الضفادع نزلت أرضاً أو بلدة فإن عذاب اللّه يرتل يف ذلك املوضع إىل أن يدفعه اللّه تعاىل

  .لضفدع امرأة حرة طاهرة ذات دين وخشوع ال تؤذى أحداًا: وقيل

  الضفر

وأما سائر الناس فإنه يدل على تعقد أموره، . ضفر الشعر يف املنام جيد للنساء، وملن اعتاد عليه من الرجال
  .ودين كثري يستدينه، ورمبا دل على ارتباك

  الضالل

    

مستقيماً دلّ على ميله عن احلق واهلدى، وإن كان إذا ضلّ اإلنسان عن الطريق يف املنام، وكان الطريق 
ومن رأى أنه ضل عن الطريق، . طريقاً معوجاً فالضالل عنه تعويج عن الغىن إىل طلب الرشد واالستقامة

  .انظر أيضاً الغي. فإنه خيوض يف باطل، فإن وجد طريق اهلدى أصاب الفالح

  الضلع

. لوع، واألضالع واقية ملا حواه اجلوف كاخليمة وعمدهااألضالع يف املنام نساء، ألن خلقن من الض

وتدل . ورمبا دلّت األضالع على األهل واألقارب املتفاوتني يف القدر والسن وهم يف األلفة واحملبة سواء
ومن رأى أضالعه بارزة من حتت جلده خشي عليه من العقوبة عليها، . األضالع على األعمال املستورة

فإن رأى نفسه يف املنام بال . ام أو غلظ حلمها دلّ على الرزق والشفاء من األمراضفإن كربت يف املن
. أضالع فقد يف اليقظة من دلّت عليه من أهل أو مال أو ولد، ورمبا فعل فعالً يعتقد صوابه وهو خطأ

 حر وإن رأى أنه يأكل من أضالعه صار عالة على أهله وأقاربه، أو باع أخشاب داره، أو ما يستره من
  .وبرد

  الضم

وإن ضم إليه لباساً . من ضم إليه يف املنام مأكوالً طيباً حالالً فهو دال على الرزق السهل احلالل، وإال فال
  .انظر أيضاً العناق. وإن ضم مركوباً كان منصبا يفرح به. تزوج إن كان عازباً

  الضمان
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ن املضمون خرياً كصدقة يضمنها عن غريه، أو هو يف املنام دال على االلتزام مبا دلّ املضمون عليه، فإن كا
وإن كان املضمون يف املنام مخراً . قضاء حاجة أو إغاثة ملهوف دلّ على مسارعته إىل اخلري واإلعانة عليه

ومن رأى أنه . أو ماالً حراماً دلّ على الغرم والفاقة، ألن الضامن غارم، والضمان يف املنام غرم يف اليقظة
  .وقد يكون الضمان ندامة.  فإنه يتعلم أدباً من آداب ذلك الرجلضمن عن رجل شيئاً

  الضوء

ورمبا دلّ الضياء والشمس والبدر وما أشبه ذلك على من يتسمى . رؤيته يف املنام تدل على رسول أو علم
  .ا من الناس

  الضياع

ومن . على قلة احلظورمبا دلّ الضياع . من ضاع من أهل العلم يف املنام نفع الناس بعلمه، وذاع ذكره
  .رأى أنه سلب ثيابه كلها دلّ على ذهاب الشر الذي يتعرض له

  الضيافة

إن الضيافة تدل : وقيل. فمن رأى أنه يدعو قوماً إىل ضيافة فإنه يترأس عليهم. هي يف املنام اجتماع خري
  .على قدوم الغائب

  الضيعة

وما أصاب الضيعة يف املنام من غرق أو .  ضياعهاتدل يف املنام على الرزق واخلري، ألن مدد املدين من
ورمبا دلّت الضيعة على املعيشة والرزق أو الزوجة املساعدة أو . حرق كان ذلك نقصاً يف مثرها أو إنتاجها

الزوج الصبور على الكد على عياله، فإن حصل فيه زيادة خري كان ذلك دليالً على النمو والربكة 
  . على ضياع العمر يف الغفالت وعدم اللذاتورمبا دلّت الضيعة. والرزق

  الضيف

  .ومن رأى الضيوف وليس لديه امرأة حامل فإنه ينال رزقاً عاجالً. هو يف املنام بشارة بولد ذكر

  ضيق النَفَس
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  .هو يف املنام ملل وسآمة

  باب الطاء

  الطاحون

باطل، وعلى دار احلاكم ملا الطاحون اليت تطحن القمح تدل على دار العلم اليت يفصل فيها احلق من ال
فيها من الدخل واخلرج، والكيل وامليزان، والعدل واإلنصاف وتدل على الرزق والفائدة، وتدل على 

ورمبا دلّت الطاحون على اهلم . الزوجني الرتكاب احلجرين أحدمها فوق اآلخر وخروج الدقيق من بينهما
انت الطاحون تطحن الناس دلّت على الفتنة وذهاب فإن ك. والنكد أو على الساقية لدوران الدوالب فيها

وإن كثر دقيقها وامتألت خمازا دل . وإن طحنت يف املنام ما ال يؤكل دلّ على القحط والغالء. األرواح
أما طاحون االشنان واخلطمي واحلناء وما أشبه ذلك . ذلك على الرزق والرخص والشفاء من األمراض

  .ال األمراض، وذَهاب اهلموم، وقضاء الديونفإا دالة على الطهارة، وزو

  الطاسة

  .تدل يف املنام على املرأة أو الولد أو اجلارية الصاحلة

  الطاعون

. هو يف املنام جرب، فمن رأى أن الطاعون قد أصابه فإنه جيرب، ومن رأى أنه جرب فإنه يصيبه الطاعون

ا دلّ على القرب أو احلرب أو البدع ملا فيه من وإذا شوهد الطاعون يف مدينة فإنه عذاب من السلطان، ورمب
  .ومن رأى أنه وقع يف بلدة طاعون فيحدث فيها حرب. املوت واهلالك

  الطاق

    

والرجل إذا رأى أنه . إذا كانت واسعة فهي دليل على حسن خلق املرأة، والضيقة دليل على سوء خلقها
 امليت تدل على الرقباء املطلقني على األسرار جالس يف الطاق فإنه يطلق امرأته جهاراً، والطاقات يف

ومن رأى عنده يف املنام طاقات من الزجاج امللون فإنه يدل على . وعلى تفريج اهلموم وجتديد الراحة
  .ومن رأى أنه جالس يف طاق معقود فإنه قد عزم على الزواج. غرس األشجار وإيناع الثمار

  علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه
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املنام تدل على النصر على األعداء، فإن رؤي يف مكان والناس يسجدون له، دلّ على اجتماعهم رؤيته يف 
والغالب على من يرى هؤالء األئمة يف املنام رضي اللّه . وإن رآه عامل نال علماً وجالالً وقوة. على الفتنة

الفة واألسفار الشاقة وتدل رؤيته على اخل. وإن كان الرائي ملكاً فتح حصناً. عنهم أن ميوت شهيداً
. ومن رآه أُكرم بالعلم ورِزق الكرم والشجاعة والزهد ومن رآه حياً صار حمسوداً. وإظهار الكرامات

  .ومن رآه يف مكان رمبا وقعت فتنة يف ذلك املكان

  الطاووس

 ومن رأى أنه. والذكر من الطاووس ملك أعجمي. هو يف املنام امرأة أعجمية، مجيلة وغنية، مشؤومة

ومن رأى أنه استمكن من طاووس أنثى فإنه . أصاب الطاووس أو ملكه فإنه يتمكن من ملك أعجمي
والطاووس يدل على التيه والعجب باحلسن واجلمال، ورمبا دلّت رؤياه على النميمة . ينال ماالً وولداً

 ومن رأى أنه يأكل .والغرور والكذب وزوال النعم واخلروج من النعيم إىل الشقاء، ومن السعة إىل الضيق
ومن رأى أنه أصاب من ريش طاووسة فإنه يصيب ماالً من . حلم طاووس فإن امرأته متوت ويرث ماهلا

  .ومن رأى أنه أصاب من فراخها فإنه يصيب ماالً من ولد تلك املرأة. امرأة أو بسبب امرأة

  الطباخ

وطباخ .  رؤيته على التصدي للنفعوطباخ األسواق تدل. تدل رؤيته يف املنام على األفراح واملسرات
والطباخ وكل من . األسفار تدل رؤيته على التقرب واالنتقال من مكان إىل مكان أو من حال إىل حال

وال حيمد الطبخ . والطباخ دليل خري ملن أراد الزواج. يعاجل النار أصحاب كالم وخصومات وشر
  .سباب املعيشةوالطباخ حيرض الناس على أ. للمريض ألنه يؤ للتلف

  طباع السيوف

  .هو يف املنام رجل يعلم فنون العلم واألدب

  الطبال

هو : وقيل. والطبال رجل تابع للسلطان. تدل رؤيته يف املنام على صاحب األخبار، أو على مرض القولنج
  .ذو أخبار باطلة

  الطباهجة
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والداعي إىل الطباهجة . د به جتارةمن رأى يف املنام أنه يطعم الطباهجة للناس فإنه يبذل ماالً ليستفي
  .يستعني باملدعو إليه على قهر إنسان

  الطبخ

والطبخ ييج أمر . من رأى يف املنام أنه طبخ بالنار طبيخاً ونضج فإنه ينال مراده ويقع يف ألسنة الناس
يخ بلحم وإن كان الطب. وسائر الطعام أرزاق إال اهلريسة والعصيدة. ينفعه، فإن نضج الطبيخ فهو رزق

غنم فهو حياة طيبة بشرف وكرم، وإن كان بلحم سبع فإا والية على قوم ظاملني مع خوف وكره، وإن 
كان بلحم كلب فإا والية دنيئة، وإن كان معه دسم أفاد ماالً حراماً، وإن كان بغري دسم فكسب دينء 

 أغنياء أشراف، وإن كان بفقر وحرمان، وإن كان بلحم طري فوالية أو جتارة أو كسب حالل مع قوم
  .بلحم سباع الطري فإا جتارة أو والية من قبل قوم غشمة مع مال حرام

  الطبق

ورمبا دلّ للمرأة على الصدر من . ورمبا دلّ الطبق على اجلراد أو على الشدة. هو يف املنام حبيب الرجل
  .الرجال، وللرجال على املرأة اجلليلة

  الطبقي

  .أسرار الناسهو يف املنام رجل يفشي 

  الطبل

وإذا كان الطبل معه رقص . وصاحب الطبل يعبر برجل غماز أو بائع مخر. هو يف املنام خرب باطل
. وطبل النساء جتارة يف أباطيل. وطبل املخنث امرأة ذات عيوب كثرية. فهو مصيبة ملن رآه. وصراخ

وطبل احلجاج يف القافلة رجل . لوصوت الطبل املوكيب خرب كاذب أو رجل محاد للّه تعاىل على كل حا
  .وكذلك طبل الغزاة. دليل يهدي إىل الطرقات

  الطبيب

    

والطبيب أم . فإن رأى أن طبيباً داواه فيصح جسمه. هو يف املنام عامل، كما أن املفيت والفقيه هو الطبيب
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 دخل على السليم اإلنسان فمن مات طبيبه ماتت أمه، وإذا دخل الطبيب على املريض أفاق من علته، وإذا
ورمبا دلت رؤية الطبيب على إخراج املخبآت كاحلاوي . مرض خاصة إن وصف له يف املنام شيئاً نافعاً

ورمبا دلّت رؤية الطبيب على الكناس ومزيل األقذار واهلماز واللماز . الذي خيرج األعداء من جحورها
والطبيب يدل على كل مصلح ومداٍو . عالياًومن رأى أنه صار طبيباً نال منصباً . واملتجسس على األخبار

ألمور الدين والدنيا كالفقيه واحلاكم، والواعظ واملؤدب، والدباغ الذي يصلح جلد احليوان، ويدل على 
ومن رأى طبيباً أصبح دباغاً . ومن رأى طبيباً بني األكفان فليحذر منه. احلجام ملا يف احلجامة من الشفاء

  .ه وكثرة من يشفَى على يديه إال أن يرى أن دباغته فاسدة فهو جاهل مدلّسللجلود فهو دليل على حذق

  الطحال

ومن رأى أن طحاله كبري دلّ على . من رأى الطحال يف املنام قوياً فإن مال خزانته حصني، وينال فَرجاً
ه وقوام ومن رأى طحاله توجع فقد أفسد ماالً كان به قوام. فساد مراده وغلبة املرض السوداوي عليه

  .أهله

  الطحان

فإن . ورؤيا الطحان لنفسه تدل على أنه يتوىل مؤونة نفسه. هو يف املنام رجل مشغول مبرمة نفسه ودنياه
فإن كان الطحان شاباً فيكون رزقه من معاونة . رأى أنه يطحن بقدر ما يكفيه فإن معيشته قدر كفايته

والطحان رجل حيرض الناس على املعيشة، وتدل . عدوه، وإن كان شيخاً فإن رزقه من معاونة صديقه
وطحان الزعفران تدل رؤيته على األمراض وإفشاء األسرار، وعلى درس . رؤيته على النكد واخلصام

  .وطحان احلبوب تدل رؤياه على زوال اهلموم والنكد، وكذلك طحان السدد. العلم وتكراره

  الطرادة

والطرادة تدل على السحر، . ورمبا دلّت على الطرد عن املقصود. تدل يف املنام على العلو والرفعة والسمو
  .وتدل على الرقية أو العزمية. فمن رأى أنه يلعب ا فإنه يسحر، أو يسعى يف األباطيل

  الطرار

  .هو يف املنام عامل ماكر، فإن رآه اإلنسان وقد طر من كمه الدنانري فإنه يسمع منه علماً مبكر

  الطرائفي
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  .وتدل رؤية الطرائفي على اقتناء مليح الكالم والتبحر يف العلوم. نام خناس مجيع الرقيقهو يف امل

  الطرب

والوعي لذوي البالدة، وعلى إنفاق . هو يف املنام استدعاء للهموم واألحزان ورمبا دلّ على سرعة الفهم
فاء من األمراض واحلث على ورمبا دلّ الطرب يف املنام على األخبار الصحيحة والش. املال ألهل التقتري

  .املعاصي وشرب اخلمور والزىن، ويدل على حب اللّه والتوجه إليه

  الطرخون

  .والطرخون يف املنام خيانة. هو يف املنام رجل رديء حرون

  الطرد

ومن . ومن رأى أنه طُرد من اجلنة فإنه يفتقر. هو يف املنام حبس، فمن رأى أنه يطرد من بلده فإنه حيبس
والطرد ملن كان ظاهره الدين والصالح دليل على اإلعراض عن . أنه طرد عاملاً فإنه يقع يف أمر هائلرأى 

  .ورمبا دلّ الطرد على النقص يف الطارد. أهل الطاعة والقبول من اإلشراف

  الطرش

  ."صم بكم عمي": هو يف املنام نقص يف الدين، وإن اللّه تعاىل قال يف حق الكفار

  الطرطور

  .ؤيته يف املنام على السفر، أو الزوجة احلاملة لثقل الزوج، والرجل احلامل لثقل املرأةتدل ر

  الطرفاء

  .هي يف املنام رجل منافق يضر األغنياء ويعني الفقراء

  الطرة

من رأى أن عليه طرة فإنه : وقيل. تدل يف املنام على مال ومنفعة وعز وقوة بعد أن تكون حسنة مجيلة
  .والطرة تدل البخل أو الكرم. يلةيتزوج امرأة مج
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  الطريق

  .يدل يف املنام على الشرع

    

وإذا طرق السلطان . والطرق املختلفة هي البدع، فمن رأى أنه ميشي يف غري طريقه فإنه يف ضاللة من دينه
 اللّه والطريق املستقيم دليل على ما يقتدى به من كتاب. طريقاً وعراً فذلك عدله يبسط يف ذلك املكان

. والطرق املختلفة دالة على الذبذبة واحلرية. وسنة نبييه، وإن كان عاصيا تاب، وإن كان كافراً اهتدى

والطريق يف . والطريق هو الطريقة يف الصنعة. والطرق املتشاة هي اليت دي إىل الضاللة والبدعة والكفر
. الل، أو الصدق الذي ينجو به اإلنسان إذا اتبعهالبحر جناة من الشدة، أو املرأة اململوكة، أو الكسب احل

ويدل الفج يف اجلبل . أما شعب اجلبل فيدل يف املنام على املكر واخلديعة. والطريق اخلفي غرور وبدعة
واهللا جعل لكم األرض بساطاً لتسلكوا منها سبالً ": على اخلالص من الشدائد أو السفر لقوله تعاىل

  ."فجاجاً

  الطست

نام جارية أو خادم، فمن رأى أنه يستعمل طستاً من حناس فإنه يشتري جارية من الترك، فإن هو يف امل
كان من فضة فإن اجلارية رومية مجيلة، وإن كان من زجاج فإن اجلارية صقلبية، وإن كان من ذهب فهي 

. وجها ويسعد اامرأة مجيلة تطالبه مبا ال يطيق من النفقة فينفق كرهاً، فإن كان من زجاج فهي حرة يتز

  .انظر أيضاً اللَكن. والطست عز ورفعة ورزق ومال

  الطسوتي

  .هو يف املنام دالل النساء ورائدهن

  الطعام

وكل طعام أبيض خري من . كل الطعام أصفر يف املنام فهو مرض ملن أكله، إال أن يكون بلحم الطري
األطعمة اليت ال تتقيد بزمان فإا أرزاق و. وطعام األفراح بشارة، وطعام املآمت مهوم وأنكاد. احلامض

وأطعمة امللوك عز . وفوائد مستمرة، واألطعمة اليت تتقيد بزمان كالباذجنان والقرع فأرزاق يف وقت حمدد
وأطعمة الشرطة . وأطعمة العلماء علم وهداية وبركة. وأكل القرع دليل على اهلدى واتباع السنة. ورفعة

وأطعمة أهل البادية سفر .  وأرباب الورع والزهد توبة وهداية لألكل منهاوأطعمة الفقراء. تناول حرام
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وإن حتول . واملطبوخ باللحم غىن للفقري، واملطبوخ بغري اللحم فاقة أو عبادة. وانتقال من حال إىل حال
واج الطعام إىل ما هو خري منه دلّ على صالح الباطن، وإن حتول إىل مرارة أو محوضة دلّ على تغيري األز

من بعد فقره، وإن طبخ له غريه رمبا مِكر به . وإن طبخ بنفسه طعاماً طيباً نال منصباً واستغىن. أو األعمال
والطعام احلامض الذي ال يستطاع . ومن رأى أنه ابتلع طعاماً حاراً خشناً دلّ على تنغيص عيشه. وخِدع

  .ومحد اللّه تعاىل عليه نال الفرجأكله يدل على األمل واملرض، ومن رأى أنه صرب على أكله 

  الطعان

يدل يف املنام على املصيبة ومدافعتها باملال والرجال، ورمبا دلّ ذلك على الطعن يف الدين واالستهزاء بأهل 
ومن رأى أنه يطعن إنساناً برحمه أو سيفه أو عصاه فإن الطاعن يطعن املطعون بكالم وهو باغ، . اخلري

  . قوماً يتطاعنون فإن املرض حيلّ بذلك املكان، أو حيلّ الغالء يف األطعمةومن رأى. والباغي يذل

  الطغيان

والطغيان خذالن صاحبه، . من رأى يف املنام أنه طغى فهي أفعال نفسية رديئة تقرب اإلنسان من جهنم
  .دها فقروالطغيان فقر وهم يرتل مبن طغى خيسر فيه ماال، ورمبا كان غنائم حيصل بع. وكل طاغ خمذول

  الطفل

ومن التقط طفلة صغرية أو محلها . تدل رويته يف املنام على اهلموم واألنكاد والتعب يف مداراة اجلهال
وكان سجيناً أو متعباً أو مديناً أو فقرياً فإن اللّه يفرح عنه، وإال فالطفلة هم وغم وخباصة إذا ولدت من 

  .الفم فإنه يدل على املوت

  الطفي

ورمبا دلّ ذلك على إثارة الشر ملا يثور من الرماد . راً يف املنام امخد فتنة، أو أبطل بدعهمن أطفأ نا
وإن كان الرائي مسافراً يف البحر كان غريقاً وطفا على وجه املاء، وإن كان له مسافر قدم عليه . والدخان

  .أو مسع بأخباره

  الطالَع
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ورمبا دلّ على صاحب . اه على املزين الذي حيلق للناستدل رؤيته يف املنام على األسفار، ورمبا دلّت رؤي
  .العشر أو جايب األموال أو على الرسول أو على جالب املتاع من بلد إىل بلد

  الطالق

    

. وطالق املتزوج بطالن معيشته أو موته خاصة إن كان مريضاً. هو للعازب يف املنام فراقه ملا هو عليه

وإن رأى أنه طلق . "وإن يتفرقا يغن اللّه كال من سعته":  لقوله تعاىلومن رأى أنه طلق امرأته استغىن
من رأى أنه طلّق امرأته فإنه يفارق ملكاً كان معه، : وقيل. امرأته طالقاً رجعياً فإنه يترك حرفته وعمله

ه ومن كان ل. والطالق يدل على الفقر، وإن املرأة سلطان الرجل ودنياه. إنه يعزل عن سلطانه: وقيل
  .امرأة ورأى أنه طلُقها فإا متوت، وكذلك إذا باعها أو أعتقها، وإن طلقها طالقاً فريجى هلا العافية

  الطلب

ومن رأى أحداً يطلبه فإن مهاً . رمبا دلّ الطلب على ما يتشرف اإلنسان به من علم أو عمل أو مال
ومن رأى شخصاً قبيح الصورة . ا خيافيصيبه، والطلب يدل على املطلوب إذا مل يكن هارباً فإنه يأمن مم

  .يطلبه فذلك أمر يكرهه، وإن أدركه يف الطلب ناله اخلوف

  طلع النخل

ورمبا دلّ الطلع على موت املريض، أو على . وإن رآه مريض دلّ على شفائه. يدل يف املنام على الرزق
وإن أصاب طلعاً . إىل اخلريومن رأى طلع خنل فإن جنمه مقبل . السجن أو على ادخار البضاعة وخزا

  .والطلع مال يصيبه. أصفر ومل يأكل منه فإنه ذا سلطان يغضب على صاحب الطلع مث يرضى عنه

  الطنبور

والطنبور رجل رئيس وهو هم . يدل يف املنام على أباطيل الناس، وعلى الزىن واستخدام اجلن والسحر
وإن رأى سلطان . عزف على الطنبور مصيبةوال. وقد يكون الطنبور وعظ الرجل وزجره للناس. وحزن

  .أنه يسمع الطنبور فإنه يسمع قول رجل صاحب أباطيل

  الطنجير
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ورمبا دلّ الطنجري على قيم . تدل رؤيته يف املنام للمسافر يف البحر على الغرق ألنه ما هو فيه مل يزل غارقاً
  .البيت، أو على احلاكم والناظر

  الطنفسة

  .نياتدل يف املنام على الد

  الطواب

  .وعلى كل من ال يعيش له نسل. تدل رؤيته يف املنام على اهلموم واألنكاد، ومجع املال لآلخرين

  الطواف

من رأى أنه يطوف بالكعب يف املنام، فإنه إن كان عبداً عِتق، أو كان عاصيا عِتق من النار، وإن كان 
: ة رفيعة، ورمبا دلّ ذلك على الوفاء بالنذر لقوله تعاىلعازباً تزوج، وإن كان أهالً للتقدم تقدم ونال مرتب

ومن رأى أنه حج وطاف بالبيت فإن ذلك صالح دينه . "وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق"
واستقامته على منهاجه، وثواب له من اللّه تعاىل، وأمن مما خيافه، ودين يقضيه، وأمانات يؤديها 

وإن رأى أنه طاف على رمكة فإنه يأيت ذات . فه على إيفائه بنذر أو كفارة مينيورمبا دلّ طوا. للمسلمني
  .حمرم

  .والطواف بني األزقة يف املنام تدل رؤيته على الناصح الذي بذل خريه وأمسك شره

  الطوب

  .هو يف املنام مال حالل، وإن دلّ على الولد كان سقطاً، أو قصري العمر

  الطوق

والطوق إحسان املرأة إىل زوجها، وشيء يقع يف يدها من .  يف عنقه، فإنه خبيلمن رأى يف املنام طوقاً
فإن كان من فضة وكان واسعاً فالزوج سخي حليم غين، وإن كان رقيقاً . والطوق للمرأة زوجها. ماله

وإذا طُوق . دلّ على سؤ حاله، وإن كان من حديد فهو قوي، وإن كان يف وسطه خشب فالرجل منافق
وإن اشترى . ن وكان تاجراً فهو ربح وجاه، وإن كان الطوق ضعيفاً وهو عامل فإنه يكتم العلماإلنسا
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إن الطوق فساد يف الدين ولبسه يدل على : وقيل. جارية يف عنقها طوق من فضة فإنه يتجر جتارة راحبة
  .البخل أو امللك أو الولد واألمانة

  الطول

ه، وإن كان صاحب الرؤيا سلطاناً قوي سلطانه وكان حسن من رأى أنه طال يف املنام زاد علمه ومال
وإذا رأى امللك . ومن رأى أن قده طال فوق احلد فقد قرب أجله. السرية، وإن كان تاجراً رحبت جتارته

وطول القامة يدل على طول . أن قامته طالت دام ملكه ونصر على أعدائه، وإن كان طالب ملك ناله
ورمبا . وطول القامة القصرية يدل على الفتنة. ة يدل على املوت لقرب األرضوكذلك قصر القام. احلياة

  .وال خري يف القامة الطويلة إذا قصرت فإنه دال على احنطاط القدر أو قرب األجل. دلّ على الشح

الطي  

  .انظر أيضاً الكي. هو يف املنام العفو وكظم الغيظ، أو نفاد الرزق

  الطيان

وتدل رؤية الطيان . فإن رأى أنه يعمل يف الطني فإنه يعمل عمال صاحلاً. ضائح الناسهو يف املنام يستر ف
  .على تشديد األمور، واملتعب نفسه يف مصلحة غريه، ورمبا دلّت رؤيته على اهلموم واألنكاد

    

  الطيب

.  موموالطيب بالنسبة للمرضى يدل على. هو يف املنام ثناء حسن، وإذا تدخن فهو ثناء مع هول وخطر

وكذلك . واملرأة إذا رأت أا تطيبت فإا تدخل يف عمل صاحل، وإن كانت خالية من زوج فإا تتزوج
وإذا تطيب اللص أو املخادع فإنه يتوب، وإن الرائحة احلسنة . الطيب للرجال فهو ئناء حسن وذكر مجيل

  .تدل على صاحبها

  الطير

وإن التقط . وإذا كان الطري جمهوالً دلّ على ملك املوت. حهو يف املنام عز وسلطان وزينة، وللتاجر رب
وقد يدل على املسافر . الطري ورقة أو دوداً وحنو ذلك وطار به إىل السماء من بيت فيه مريض فإنه ميوت
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فإن كان أبيض فهو صاف وإن . وقد يدل على العمل ملن رآه على رأسه أو كتفه. ملن رآه قد سقط عليه
إال أن تكون عنده امرأة حامل فإن كان الطري ذكراً فإنه غالم، وإن كان . مل خمتلفكان ملوناً فهو ع

وطري املاء أشراف قد نالوا . وكبار الطيور تدل على امللوك والرؤساء والعلماء واألغنياء. أنثى فهي بنت
وما . اء ونوحوما يغين من الطري أو ينوح فأصحاب غن. سلطان املاء وسلطان اهلواء: الرياسة من ناحيتني

ومجاعة الطري ملن أكلها أموال ودنانري وسلطان . صفر من الطري والعصافري والقنابر والبالبل غلمان صغار
فإن رأى طيوراً تطري . ومن رأى الطيور تطري فوق رأسه فإنه ينال والية ورياسة. ال سيما إن كان يرعاها

ورمبا . اء فوقع بني يديه فهي بشارة ثابتة يفرح اومن رأى طائراً جاء من السم. يف حمله فإم املالئكة
. ومن حسن طائره يف املنام حسن عمله، أو أتاه رسول خبري. دلّ الطائر اهول على اإلنذار واملوعظة

الطيور : وقيل. والطري اهول رزق. ومن رأى معه طائراً دميم اخللقة رمبا كان سيئاً أو أتاه رسول بشر
  .السيئات، والطيور البيضاء تدل على احلسنات، والطيور امللونة أعمال فيها ختليطالسوداء تدل على 

  الطيران

ومن طار من . والطريان لغري املسافر بطالة. هو يف املنام سفر، فإن كان على القفا فهو سفر يف راحة
ارها إىل دار وإذا رأت املرأة أا صارت من د. سطح إىل سطح فإنه ينتقل من رجل رفيع إىل رجل رفيع

ومن طار من دار يعرفها إىل دار ال يعرفها فإنه ميوت فإا دار . رجل تعرفه فإا تتزوج بذلك الرجل
إن : وقيل. وإذا طار السجني يف منامه فإنه خيرج من السجن، وإذا رأى اململوك أنه طار فإنه يعتق. اآلخرة

ومن كان .  الطري يف منامه فإنه يصحب الغرباءومن كان يطري مع. الطريان إذا كان بنجاح فإنه سفر
ومن رأى أنه . ومن سابق إنساناً وطار وسبقه فإنه يقهره.. صاحب غرور ورأى أنه يطري فإن رؤياه باطلة

ومن رأى أنه يطري وكان يصلح للسلطان . طار فوق جبل فإنه ينال سلطنة ويغلب فيها ملوكاً بال تعب
ومن رأى أنه توارى يف جو .  ذلك الشيء وإال أصابه خطأ يف دينهناله، وإن سقط على شيء ملك

ومن طار من داره إىل دار جمهولة فإنه ينتقل من داره إىل قربه، فإن طار يف . السماء ومل يرجع فإنه ميوت
ومن رأى أنه . ومن طار من أسفل إىل أعلى بغري جناح نال أمنية. اهلواء مرض حىت يشرف على املوت

ومن رأى أنه يطري وله جناحان فهو دليل خري جلميع الناس، . اناً مستويا استوت أموره بال تعبيطري طري
ومن رأى أنه يطري برغبته وإرادته دلّ ذلك على . وإن كان عبداً دلّ على عتقه، وإن كان فقرياً استغىن

 فال يقدر أو أنه يطري ومن رأى أنه يطري. وإن رأى أنه يطري فيخرج من الدار دلّ على موته. خري كثري
وإن رأى املريض أنه يطري دلّ على . ورأسه حنر األرض ورجاله يف اهلواء دلّ على شر كثري يعرض له

ومن رأى أنه يطري بني السماء واألرض . ومن رأى أنه يطري يف حمفة دلّ على مرض شديد يعرض له. موته
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. والطريان يدل على التطري والتشاؤم. ب الفسوقورمبا كان الطريان طلب العلم أو طل. فإنه يكثر التمين

وإن كان بغري جناح سافر سفراً شاقاً خاصة إن طار من موضع حسن . وإن طار جبناح سافر بعز وسلطان
  .وحط يف مكان رديء، وإن طار من مكان تبيح وحطّ فيما هو أحسن منه كان عكس ذلك

  الطيطوى

  .هو يف املنام امرأة

  الطيلسان

    

فمن رأى أنه ارتدى طيلساناً فإنه يقود . نام حياة وعز ومروءة ووالية وحرفة وسفر وأخ وولدهو يف امل
الطيلسان سفر يف : وقيل. اجليوش، وإن مل يكن أهالً لذلك فإنه يصري رئيس أهل بيته ويقوم يف مصاحلهم

والطيلسان . لدومن رأى طيلسانه خترق أو مترق مات له أخ أو و. الرب، ومن نزع طيلسانه زال جاهه
والطيلسان قضاء . إن الطيلسان حرفة جيدة تقي صاحبها اهلموم واألحزان: وقيل. منصب أو طيلسان

  .دين

  الطين

ومن رأى أنه طين قرب النيب . ومن كان معاشه من عمل الطني فهو دليل خري له. هو يف املنام مرض وهوان
. أكل الطني فإنه مالٌ يأكله، وطني البناء رزق وفائدةومن رأى أنه ي. صلى اللّه عليه وسلّم فإنه حيج مبال

  .انظر أيضاً الوحل. والطني للمريض موت

  الطيوري

  .ورمبا دلّت رؤيته على االجتماع يف األفراح واألتراح. تدل رؤيته يف املنام على بائع اجلواري والعبيد

  باب الظاء

  ظبة السيف

  .على التبذير، وعلى حفظ األسرارتدل يف املنام على حفظ املال لطالبه، وللمال 

  الظبية
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. فمن رأى أنه ملك ظبية فإنه ميكر جبارية، وإن رماها حبجر فإنه يطأها. هي يف املنام جارية حسناء عربية

وإن . فإن دخل الظيب مرتله زوج ابنه. فإن رأى أنه أخذ ظبياً فهو غالم. فإن رماها بسهم قذف جارية
  .مرأته تعصيهرأى غزاالً وثب عليه فإن ا

  الظرف

  .يدل يف املنام على الظفر باملراد، ورمبا دلّ على املعىن الظريف، ورمبا دلّ على الوعاء

  الظَفَر

  .يدل يف املنام على الزيادة من العلم، والطريق إىل اللّه تعاىل، أو املال احلالل يرزقه، وإن كان عازباً تزوج

  الظفر

ورمبا دلّ طول الظفر على السعة يف الرزق أو على الرفض ألن طول يدل يف املنام على الظفر باألعداء، 
وطول الظفر يدل على القوة واملال ويكون سالحاً على . الظفر خمالف للسنة، والرفض خالف السنة

ومن رأى ظفره أطول من ظفر عدوه فإنه يظفر . ومن زالت أظفاره زالت قدرته. األعداء ووقاية له منهم
ورؤيا . وبياض األظفار يدل على احلفظ و الفهم. باع السنة أو خروج ماٍل يف قرضوقص الظفر ات. به

ومن رأى أن ظفره أصبح . فإن قلّمها فإنه خيِرج زكاة فطره. األظفار يف مقدارها صالح الدين والدنيا
  .خملباً فإنه يعلو على خصمه أو على عدوه إن كان يف حرب

  الظل

ويدل الظل . فائدة وجاه، وهو يف الشتاء دال على اهلم والنكد والبدعةهو يف املنام يف الصيف راحة و
ومن رأى أنه أوى إىل ظل . والظل هو العامل العابد الزاهد احلافظ. على السلطان ألنه ظل اللّه يف األرض

 إذا أوت واملرأة اخلالية من الزوج. وظل املرأة زوجها. يستريح فيه من احلر فإنه ينجو من اهلم وينال رزقاً
فإن كان يف ظل ووجد الربد فقعد يف الشمس فيذهب فقره ألن . إىل الظل فيتزوجها رجل ذو عز ومال

  .الربد فقر

  الظلف
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والظلف يف الصورة هاء . يدل يف املنام على الكد والسعي واالجتماع بني املرأة وزوجها، والوالدة وولدها
  .مشقوقة

  الظلم

من رأى أنه : وقيل. ورمبا دلّ الظلم على عفو اللّه تعاىل. وختريب الدياريدل يف املنام على تعجيل الدمار 
ومن رأى أنه مظلومه يدعو . ومن رأى أن مظلومه يدعو عليه فليحذر عقوبة اللّه تعاىل. ظامل فإنه يفتقر

انظر . لظاملومن رأى أنه مظلوم ويدعو على ظامله فإنَّ املظلوم يظفر با. عليه فليحذر عقوبة اللّه تعاىل
  .أيضاً اجلور، وانظر الطغيان

  الظلمة

هي يف املنام ضاللة وحرية، فمن خرج من ظلمة إىل ضياء فإنه يسلم إن كان كافراً، أو يتوب إن كان 
والظلمة تدل على الظلم، فمن دخل ظلمة فإنه ظامل، ومن رأى الظلمة . عاصياً، وإن كان سجيناً جنا
 ظلمة القلب والبصر، ورمبا دلّت على غلبة السوداء أو حمبة السمر أو ظلم، ورؤيا الظلمة دالة على

  .السودان وإيثارهم على من سواهم

  الظمأ

ورمبا دلّ على الفقر وتوقف حال . هو يف املنام دال على توقف حال ذوي األنشاب والعقارات والزرع
  .ذوي الكسب والشوق للغائب

  الظن

  .انظر أيضاً اخلرص. " بعض الظن إمثإنَّ": هو يف املنام إمث، لقوله تعاىل

  الظهار

  .ورمبا دلّ الظهار على اليمني، والتويل يوم الزحف. يدل على ظهور األسرار املوجبة لألنكاد

  الظَهر
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وانقصام الظهر . والظهر دال على ظاهر الدار أو البلد أو املذهب. يدل الظهر على ما يظهر عليه كاللباس
والظهر من . أن ظهره مكوي بنار دلّ ذلك على جنله وإمساكه حلق اللّه تعاىلوإن رأى . خوف أو حزن

  .اململوك سيده، فإن رأى أن ظهره منحن أصابته نائبة

وإن رأى ظهر . فإن رأى ظهر صديقه فإنَّ صديقه يويل عن وجهه، وإن رأى ظهر عدوه فإنه يأمن شره
انت نصفاً فإنه يطلب أمراً قد تعسر عليه، وإن كانت امرأته وكانت عجوزاً فإنَّ الدنيا تويل عنه، وإن ك

ومن رأى يف ظهره احنناء من األمل فإنه . والظهر يدل على الشيخوخة. شابة فإنه ينتظر خرياً يبطئ عليه
والظهر رجل يلجأ إليه يف أموره، وهو صاحب جاه . ويدل وجع الظهر على موت األخ. يفتقر ويهرم

ومن رأى أنه حيمل على ظهره محالً ثقيالً فذلك . رة أو حلاف أو طهارة الثوبالظهر ظها: وقيل. ومال
ومن رأى ظهره انكسر فهو ذهاب قوته واقتداره أو هالكه، . احلمل الثقيل جار السوء: وقيل. دين عظيم

من رأى و. وإذا رأى أنه حيمل حطباً فإنه حيمل الغيبة والنميمة. واحلمل الثقيل على الظهر هم أو خطايا
ومن رأى شخصاً . احلمل الثقيل على الظهر كثرة العيال وقلة املال: وقيل. ظهره كسر وكان مريضاً مات

  .أحدب دلّ على زيادة ماله أو على طول عمره

  الظهور

وكل . من ظهر له يف املنام ما كان عنه مكتوماً دلّ على األنس بعد الوحشة، أو الولد بعد قطع األمل
حنوها له وقت خمصوص، فرؤيته يف وقته دليل على إجناز الوعد وقضاء احلاجات وسداد شيء من املآكل و

  .وظهور الشيء يف غري أوانه دليل على الدين. الدين وقدوم الغائب وخالص السجني أو احلامل

  باب العين

  العاتق

 يدل على وإذا كانت العواتق حسنة اللحم فإن ذلك. هو يف املنام صديق الرجل أو شريكه أو أجريه
. الرجولة والقوة، ويدل يف السجناء على طول فترة اإلقامة يف السجن، حىت ميكنهم أن حيتملوا ثقل القيود

فإن رأى على عاتقه محالً ثقيالً كان ذلك دليالً على محل . ويدل العاتق على ما حيتمله اإلنسان من وزر
  .األوزار

  العارية
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ورمبا دلّت العارية إن . قيمة، دلّ على مغرم بقدر قيمة ما استعارمن رأى يف املنام أنه استعار شيئاً له 
ومن . كانت جمهولة على إقبال الدنيا، ورمبا دلّت العارية على العار الذي ينبغي التحفظ منه خوف الفتنة

رأى أنه استعار شيئاً أو أعاره فإن كان ذلك الشيء حمبوباً فإنه ينال خرياً ال يدوم، فإن كان مكروها، 
من استعار من رجل دابة فإن املعري حيمل : وقيل. أصابته كراهة ال تدوم، وذلك ألن العارية ال بقاء هلا

  .مؤونة املستعري

  عاشوراء

ومن رأى ذلك من . من رأى من آل بيت النيب صلى اللّه عليه وسلّم أنه يف يوم عاشوراء فهو مصيبة له
  .أعدائهم فهو بالضد

  عاقد الزيجات

  . املنام على الزواج للعازب، والطالق للمتزوجتدل رؤيته يف

  العاِلم المسلم

ورؤية العلماء زيادة يف علم . من رآه يف املنام فهو بشارة له يعلو القدر والثناء اجلميل، والعمل مبا يعمل
. الرائي ألم نصحاء اللّه يف أرضه، وكذلك احلكماء زيادة يف الوعظ، ورؤية الصاحلني صالح يف الدين

ومن رأى أحد العلماء املتقدمني يف موضع . ن رأى أنه فقيه يؤخذ عنه وليس هو كذلك فيبتلى ببليةوم
  .فإن اللّه تعاىل يفرج عن أهل ذلك املوضع ما هم فيه من هم وشدة وقحط

  العام

ال أوال يرون أم يفتنون يف كل عام مرة أو مرتني، مث ": تدل رؤيته يف املنام على الفتنة، لقوله تعاىل
  .انظر أيضاً السنة. وإن كان الناس يف قحط دلّت رؤية العام على زيادة اخلري. "يتوبون، وال هم يذكرون

  العانة

هي دليل : وقيل. وعانة املرأة مزرعة بستان. إذا حلقها اإلنسان أو أزاهلا فإا تدل على زوال الدين واهلم
راً فإنه يأيت أمراً جبهالة فيحجر عليه يف ماله، وإن ومن رأى أنه نظر إىل عانته ومل ير عليها شع. طالقها
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ورمبا دلّت العانة على السنة وإتباعها، ورمبا . كان هناك شعر كثري فإنه ينال ماالً كثرياً مع فساد يف الدين
  .دلّت على النبات الذي ال ربح فيه

  عائشة رضي اللّه عنها

ا امرأة نالت مرتلة عالية وشهرة صاحلة، وحظوة عند وإن رأ. رؤيتها يف املنام تدل على اخلري والربكة
  .األباء واألزواج

  العبد

    

من صار يف املنام عبداً وكان من األحرار، وعرف من استعبده رمبا استعبد بإحسانه يف اليقظة، ورمبا دلّ 
ال عزاً ورفعة، فإن باعه مواله ن. على الدين يرتكبه حىت يصري عبداً ملن استدان منه، أو يصري أجريا عنده

وإذا صار العبد يف املنام . ورمبا وقع يف مكيدة وذلة، ورمبا نال خرياً قياساً على قصة يوسف عليه السالم
والعبد . حراً فإنه يدل على اليسر بعد العسر، واخلالص من الشدائد، وقضاء الدين والشفاء من األمراض

 أنه يباع أصابه ضيق، إال إذا اشترته امرأته فإنه يف املنام هم، ومن رأى أنه عبد أصابه هم، وإذا رأى
وكذلك إذا باع زوجته فإنه . واملرأة اخلالية من الزوج إذا صارت جارية يف املنام فإا تتزوج. يكرم

  .ومن صار عبداً مملوكاً لعدوه فإنه يقهر ويذل، ألن العبيد مقهورون عند سادم. يطلقها

  العبوس

  .هه عابس فيولد له بنتمن رأى يف املنام أن وج

  العتاب

والعتاب . إذا عوتب اإلنسان يف املنام من نيب أو ويلّ عوتب من خليل مبا يدل على توبته ورجوعه عن غيه
  .وإن رأى أنه يعاتب نفسه فإنه يعمل عمال يندم عليه، ويلوم فيه نفسه. يدل على احملبة

  عتّال

  .ورؤيته للمريض عافية وسالمة. ارتدل رؤيته يف املنام على حتمل الذنوب واألوز

  العتبة
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ومن رأى أنه قلع عتبة داره فإا تذهب دولته، فإن قلع أسكفة باب بيته فإنه . هي يف املنام امرأة الرجل
إن العتبة هي الدولة أو قيم الدار، فمن رآها قلعت من بابه عزل إن كان والياً، وإن : وقيل. يطلّق امرأته

 عينه فإنه ميوت صاحب الدار، وإن قُلعت ومل تغب مرض وشفي من مرضه، ومن رآها قلعت وغابت عن
  .بىن عتبة فإنه يتزوج، ومهما حدث يف العتبة فانسبه إىل املرأة

  العتق

وإذا رأى . يدل يف املنام على األضحية، فمن رأى أنه أعتق فإنه يضحي، ومن أعتق زوجته فإنه يطلقها
وإن .  املوت، وإذا رأى أنه مات يعتق، وإن كان املعتوق مريضاً ماتاململوك أنه أُعتق خشي عليه من

وإن رأى احلُر أنه أعتق وكان . كان املعِتق عاصياً تاب، أو كان كافراً أسلم، وحرم اللّه جسده على النار
  .مديناً قضى اللّه دينه، أو كان مذنباً كفّر عنه

  العثرة

فإن خرج منها دم فإنه ينال ماالً حراماً، أو . ن ديناً جيتمع عليهمن رأى أن إام رجله عثرت يف األرض فإ
  .تصيبه مصيبة يف ماله

  العجال

  .تدل رؤياه يف املنام على السفر يف الرب والبحر، أو العجلة باخلري والشر، أو على السوق واحلمال

  العجان

أما عجان العنرب . طان احملبوب عند الناستدل رؤيته يف املنام على الرزق واالهتمام مبصاحل الرعية، أو السل
  .فتدل رؤيته على حسن الثناء واملهندس أو البناء

  العجب

يدل يف املنام على الظلم، وكل معجب ظامل، والعجب للميت دليل على أنه ممن ال ينظر اللّه إليه يوم 
  .القيامة، ومن رأى أنه أُعجب بنفسه أو بغناه أو قوته فإنه يظلم غريه

زالعج  
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ومن . ومن رأى عجزه كبرياً فإنه يسود مبال امرأته، ويصيب من ذلك خرياً. هو يف املنام امرأة الرجل
ومن رأى أنه . وإن رأى دبره فإنه ينال منه إدبار. رأى رجالً كشف له عن عجزه فإنه ينال منه منفعة
  .يسحب على عجزه أو دبره فإنه مضطر يف تصرفاته

  العجل

والعجل املشوي أمان من اخلوف لقصة إبراهيم عليه الصالة . ذكر إذا ولدته بقرتههو يف املنام ولد 
والعجل ولد قابل للخري، ورمبا دلّت رؤياه على اهلم والنكد واخلروج عن طاعة اللّه تعاىل، فإذا . والسالم

. على األعداءوالعجل السمني بشارة بالنصر . رأته امرأة دلّ على الفرح والسرور، ورمبا دلّ على الفتنة

  .ومن رأى أنه محل عجالً وأدخله مرتله فيصيبه هم. ومن رأى أنه يأكل حلم عجل أصاب ماال

  الِعجلة

ومن رأى أنه راكب عجلة وحتت يد العجلة رجال فإنه . تدل يف املنام على تدبري عيش صاحب الرؤيا
والعجلة عز من سلطان . د خياريدل على أن صاحب الرؤيا يسوس قوماً كثريين، أو على أنه يولد له أوال

ومن رأى أنه متعلق بعجلة حتمله أو يتبعها فإنه يتبع سلطاناً . أعجمي ملن ركبها، أو إدراك شرف وكرامة
ومن رأى أنه راكب على عجلة حتمل األثقال وهي على غري . ويستمكن منه بقدر استمكانه من العجلة

  .هيئة املركوب فيصيبه هم وحزن

  العجلة

    

يف املنام ندامة، كما أن الندامة عجلة، فمن رأى أنه يعجل يف أمر فإنه يندم فيه، وإن رأى أنه ندم فإنه هي 
  .يتعجل يف أمر

  العجم

ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لوال فصلت ": تدل رؤيتهم يف املنام على األمور الشاقة، لقوله تعاىل
  . وإهانةومن رأى أنه صار أعجمياً نال ذالً. "آياته

  العجة
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  .والزواج ملن كان عازباً. هي يف املنام دليل على العز واألفراح واملسرات واألرزاق

  العجور

  .هو يف املنام ولد شبيه بأمه وأبيه

  العجوز

هي يف املنام عجز، ورمبا دلّت على الدنيا الذاهبة، ورمبا دلّت على اآلخرة ألا ضد الدنيا، وتدل على 
ورمبا دلّت العجوز يف املنام على احلمل . ن أمسائها، وتدل على البقرة ألا من أمسائها أيضااخلمرة ألا م
والعجوز املريضة عجز، . ورمبا دلّت رؤية العجوز على املكر واخلديعة واهلمز واللمز. بعد اليأس منه

 عليه من والعطشى قحط، فإن عادت صبية زال القحط، وإن دخلت العجوز اهولة على مريض خشي
ومن رأى عجوزاً قبيحة املنظر . والعجوز تدل على أرض سبخه ال تنبت. املوت، وهو دليل خري للحامل
والعجوز الكافرة مال حرام، والعجوز املسلحة مال حالل مع سرور ملن . فإا تدل على الفتنة واحلرب

وقد تكون العجوز . نة ادبةوالعجوز اهولة تدل على الس. ومن حتولت عجوزاً نالت وقاراً. رآها
. القبيحة املنظر بشارة بزوال احلرب والقحط، والعجوز اهلزيلة سنة قحط، فإن مسنت أقبلت السنة

ومن رأى . والعجوز املكفهرة الوجه دنيا مع هم وذهاب جاه، وإن كانت عارية فإا فضيحة يف دنياه
وإن رأت امرأة أا قد صارت . نه ذهبت دنياهعجوزاً دخلت داره أقبلت عليه دنياه، وإن رآها خرجت ع

  .عجوزاً فإنه صالح دنياها

  العجوة

  .هي يف املنام مال جمموع حالل طيب، والتمر دواء من كل داء

  العجين

ومن رأى . والعجني مال حيصل. تدل رؤيته يف املنام على قرب الراحة وانتظار فرج السجني أو احلامل
ومن .  يف جتارة، فإن كان العجني خمتمراً حامضاً وفاض فإنه خيسر يف جتارتهعجيناً يف مرتله استفاد ماالً

وإن عجن يف مكان واسع تزوج، وإن اللّه تعاىل وسع احلالل وضيق . رأى أنه يعجن قَِدم عليه مسافر
جالً ومن رأى أنه يعجن دقيق الشعري فإنه يكون ر. والعجني إذا مل خيتمر فهو فساد وعسر يف املال. احلرام

  .مؤمناً، ويصيب والية وظفراً باألعداء
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العد  

ومن . من رأى يف املنام أنه يعد مخسة آالف فإنه ينتصر على أعدائه، وأعداد النصرة هي عشرون ومائة
ومن رأى أنه يعد تسعة فإنه يقع يف أمر صعب، ويصحب . رأى أنه يعد سبعة أو مثانية فإنه يقع يف هم

 يعد عشرة فإنه يف أمر قد متّ وكمل، أو يدل على احلج، وعدد األربعني يدل قوماً فاسدين، ومن رأى أنه
والواحد من الشيء دليل على التفّرد . على أنه يف أمر قد وِعد به، ومن عد ثالثني فإنه يف وعد كاذب

 االثنان :بالعلم أو املال أو الزواج أو الولد، ورمبا دلّ على اخلمول، أو الواحد احلق الذي ليس معه غريه
نصرة على األعداء، والثالثة إجناز وعد، واألربعة حجة قائمة، واخلمسة شك يف الدين، وكذلك الستة، 

. ورمبا دلّت الستة على النصرة على األعداء وقيام احلجة على اخلصم، وال خري يف عدد السبعة والثمانية

تعاىل فإنه يسبح، وإن رأى أنه عد دنانري ومن رأى أنه يعد دراهم فيها اسم اللّه . والعشرة كفارة لليمني
وإن عد جواهر فإنه يتذكر العلم أو . فإن عد لؤلؤاً فإنه يتلو سور القرآن. فيها اسم اللّه فإنه يستفيد علما

وإن عد بقرات مساناً فتمضي عليه سنون . وإن عد خرزاً فإنه يشتغل باألمور التافهة أو مبا ال يعنيه. يتعلم
وإن رأى أنه يعد جواميس فإنه يقع .  ِجماالً مع أمحاهلا وكان والياً فإنه ينال من أعدائهوإن عد. خصبة

  .يف شدة وتعب

  العداوة

والعداوة ألعداء اللّه تعاىل دالة على اإلميان، فإن . من رأى يف املنام أنه يعادي رجالً فإنه يصادقه ويصحبه
ومن رأى أن إنساناً أظهر له عداوة فإنه . ة نبيه فيهواددهم دلّ على خمالفة كتاب اللّه والرجوع عن سن

  .انظر أيضاً الشحناء، وانظر اخلصام، وانظر املنازعة. والعداوة إظهار الكتمان. يصادقه

  العدس

  .إنه هم ورزق دينء: وقيل. هو يف املنام مال حالل إذا كان نابتاً

  العدل

    

عية وشعورهم بالسرور مبا يؤمنهم وحيفظ عليهم أمواهلم إذا عدل امللك الظامل يف املنام دلّ على فرح الر
ومن عدل وكان على معصية تاب إىل اللّه . ويعمر ديارهم، ورمبا دلّ على العدل بني أوالده وزوجاته

  .تعاىل
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  الِعدل

تدل رؤيته يف املنام على األسفار واحلركات، فما كان من ذلك حسناً كان سفراً مرحياً، وإن كان بالياً أو 
  .رقوعاً فالسفر فيه مشقة ويكون قليل الربحم

  عدة المرأة

يف املنام أا معتدة دلّ ذلك على اهلم والنكد واحلصر أو املرض أو الطالق املوجب للعدة، . إذا رأت املرأة
إال أن تكون العدة يف املنام عدة وفاة فإا تدل على الطالق احلتمي أو املوت للرجل أو الولد أو الوالدة، 

  . على من حتد عليه وتترك ألجله النعيم والطيب واللباس الناعمأو

العدو  

. يدل العدو يف املنام على رفع القدر على املعاند واملضاد، والتأييد من اللّه تعاىل والنصر على املخاصم

 وإن ومن توعده بشر نال خرياً، ومن وعده خبري نال منه شراً،. ومن رأى إنساناً يعاديه فإنه يصادقه
وإن رأى أن العدو أسره أصابه هم . ومن رأى أن العدو دخل أرضاً فإن سيالً يصيبها. نصحه فإنه يغشه

ومن رأى أن خيل العدو . ومن رأى أنه رهينة عند العدو فإنه يكتسب ذنوبا وهو ا مرن. شديد
  .تراكض يف بلده فإن ذلك أمطار تصيبها أو سيل يكتسحها أو حنو ذلك

  الِعذار

والعذار عذر . هو يف املنام إقامة عذر، ورمبا دلّ العذار على اآلس والرحيان، كما دلّ اآلس والرحيان عليه
  .واضح، وزيادة رزق، أو قدوم غائب

  العذراء

  .انظر أيضاً الِبكر. هي يف املنام عسر ألرباب املناصب، كما أن املرأة فَرج لذوي اإلعسار

  العراف

راف فسأله عن شيء دلّ ذلك على مهوم شديدة تعرض له، ألنه ال حيتاج إىل من رأى أنه جاء إىل ع
  .وإن سكت العراف ومل جيبه بشيء فإنه يدلّ على بطالن كل فعل وإرادة. العراف إال من يهتم مهاً كبرياً

  العرب
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  ."وهذا لسان عريب مبني": تدل رؤيتهم يف املنام على تسهيل األمور الصعبة، قال اللّه تعاىل

  العرج

ومن رأى أن رجله اليمىن . والعرج يدل على السفر. من رأى أنه أعرج نال علماً وفقهاً وتعمقاً يف الدين
اعتلت أو انكسرت أو اخنلعت، وكان ا جرح فإن ابنه ميرض، وإن رأى ذلك يف رجله اليسرى وكانت 

ه وأراد سفراً فال يربح، وإن له بنت خطبت، وإن مل يكن له بنت ولدت له بنت، وإن انكسرت رجل
ومن رأى . وإن طالت إحدى ساقيه على األخرى فال يطول سفره حىت ميوت. اخنلعت فإن امرأته مترض

ورمبا دلّ العرج . أنه أعرج أو مقعد، أو ثقلت رجاله، أو أنه حيبو حبواً فذلك ضعف مقدرته عما يطلبه
وإن . "وال على األعرج حرج": يناً فإا بارة لقوله تعاىلوإن حلف مي. على زيادة يف العمر والدين والعلم

والعرج احتيال وظهور . رأى أنه ميشي برجل واحدة وقد وضع إحدامها على األخرى جنا نصف ماله
  .عذر ومكيدة

  العرس

ومن رأى أنه . إذا كان العرس مبعارف وقينات فإن شخصاً ميوت يف ذلك املكان الذي حدث فيه العرس
انظر أيضاً .  ير عروساً وال يعرفها فإنه ميوت، وإن رآها أو وصفت له فهي دنيا تقبل عليهيعرس، ومل

  .الزواج

  ابن عرس

  .فمن رأى أن ابن عرس قد دخل داره سيدخلها مكار. هو يف املنام رجل سفيه ظامل قليل الرمحة

  العرش

رآه ناقصاً صفة من الصفات دلّ على من رآه يف املنام يف صفة حسنة كان بشارة له بسالمة معتقده، وإن 
. ويدل على املنصب اجلليل ألربابه. ورمبا دلّ العرش على ما يركبه اإلنسان من خري أو شر. بدعة وضاللة

ويدل على عمل الشعر وذلك من . ورمبا دلّ على الزوجة والدار واملركب والنصرة على األعداء
ومن رأى العرش ورأى اللّه . لصاحل ملن رآه يف صفة حسنةورمبا دلّت رؤيا العرش على العمل ا. االشتقاق

ومن رآه وفيه خلل يدل على األهواء . سبحانه وتعاىل قد استوى عليه دلّ على صحة يقينه، وحسن دينه

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  375  

ومن رأى نفسه فوق العرش وربه حتته وكان ممن يصلح للملك فإنه يطغى . والبدع فليتب إىل اللّه تعاىل
  . يف األرض، وإالّ كان عاقاً لوالديه أو أستاذه، أو خالف سيده إن كان عبداًعلى اإلمام ويتكرب

  العرض

    

وإن عرض . من رأى يف املنام أنه يعرض يف جيش، وصاحب العرض غضبان عليه فقد ارتكب ذنباً عظيماً
ه ومن رأى أنه عرض وصار يف الديوان فإن. واعتقد أن صاحب العرض راض عنه فإن اللّه راض عنه

  .وإن ارتزق نال ذلك األمر. يزاول أمراً يرجو به الكفاية

  عرفة

وعرفة . من رأى يف املنام أنه يف يوم عرفة وكان له غائب رجع إليه مسروراً، وإن شاجر إنساناً صاحله
ومن وقف بعرفة يف املنام انتقلت . تدل على احلج، ورمبا دلّت على يوم اجلمعة، وعلى سوق وجتارة راحبة

ه من خري إىل شر، أو من شر إىل خري، ورمبا فارق من يعز عليه من زوجة أو مسكن شريف، ورمبا رتبت
انتصر عليه عدوه، وإن كان يف شيء من ذلك نال عزاً أو شرفاً، واجتمع مبن فارقه، وانتصر على عدوه، 

 على االجتماع ورمبا دلّ الوقوف بعرفة. وإن كان عاصياً قبلت توبته، وإن كان له سر مكتوم ظهر
باحلبيب املفارق، فمن وقف ا يف الليل قبل الفجر أدرك مطلوبه وحاجته، ومن أتاها بعد الفجر مل يدرك 

  .مطلوبه

  الِعرق

من رأى أنه أفسد عرقاً بالعرض فهو موت قريب من أقربائه، وإن كان دون ذلك مكروه التأويل فهو 
آدم عشريته، فإذا خسر شيئاً منها فارق بعض أقربائه مبوت وعروق ابن . فراق ما بينه وبينهم بغري موت

ومن رأى . والعروق املشهورة بالفصد تدل على احلياة واألرزاق وعلى كبار األهل والعشرية. أو مقاطعة
  .عروق يده جتري بالدماء وكان غنياً ذهب ماله، وإن كان فقرياً أفاد ماال

  العرق
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، ومن .والعرق دليل على مضرة الدنيا. ن يرجوه، وإال فهو عرق املوتهو يف املنام عافية للمريض إن كا
والعرق مال فمن رأى عرقاً . وننت عرق اإلبط يدل على الوباء. رأى أنه يرفض عرقاً قضيت حاجته

  .وقد يكون العرق تعباً يصيب من رآه. يرشح من جسده خرج منه مال

  العروس

ومن يرى أنه عروس ومل ير امرأته وال عرفها وال . دنيا خصبةإذا كانت العروس مزينة يف املنام فهي 
وإذا رأى أنه تزوج أصاب سلطاناً بقدر املرأة وفضلها . مسيت له وال نسبت له فإنه ميوت، أو يقتل إنساناً

  .ومعىن امسها ومجاهلا

  عروق صفر

  .هي يف املنام مال معه مرض

  العروة

ومن يؤمن باللّه فقد استمسك ":  فقد متسك بالدين لقوله تعاىلتدل يف املنام على الدين، فمن متسك ا
ومن تعلق بعروة وأدخل يده فيها وكان كافراً أسلم واستمسك بالعروة . "بالعروة الوسطى ال انفصام هلا

والعروة والزر يدالن على الزوجة والزوج، فمن . الوسطى، وإن استيقظ ويده فيها مات على اإلسالم
  .انظر أيضاً الزر. يف عروة فإنه يتزوج إن كان عازبا، أو يؤلف أمراً قد تفرقرأى أنه يزر 

  العري

ومن رأى أنه نزع ثيابه ظهر له عدو ال جياهر . يدل يف املنام على سالمة الباطن، أو على ما يوقعه يف الندم
رأى أنه عريان ومل ومن . وإن رأى أنه عريان يف حمفل فإنه يفتضح. بالعداوة، بل يظهر الود والنصيحة

ومن رأى أنه عريان وهو يستحي من الناس . يفطن لعورته ومل يستح من الناس فإنه يبالغ يف أمر ويتعب
ورمبا دلّ العري على . فإن رأى الناس ينظرون إىل عورته فإنه يفتضح. ويطلب ستره فإن خيسر ويفتقر

عزل، وإن رأى املريض أنه تعرى من ثوب أصفر ومن جترد من ثيابه وكان والياً . طالق الزوجة أو موا
العري يدل على براءته من التهمة، والعبد إذا رأى : وقيل. دلّ على شفائه، وكذا الثوب األمحر واألسود

ومن رؤي أنه عريان . أنه تعرى عتق، وامليت إذا رؤي عرياناً مستور العورة وهو ضاحك دلّ على تنعمه
وعري الرجل حج إذا كان يف الرؤيا . عري ألهل العبادة زيادة دينهم وخريهموال. وهو مهموم فُرج عنه
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والعري يدل على لبس اجلديد فإن عري املريض من ثوبه وقد أخذوه منه على كره منه فإنه . شاهد خري
  .وعري املرأة فراق مرتهلا. ميوت

  العريف

  . الصالحهو رجل يوقع الناس يف: وقيل. عريف القوم يف املنام صاحب بدعة

  العز

  .هو يف املنام ذلّ، فمن رأى أنه عزيز ذلّ

  عزرائيل عليه السالم

    

ومن صارع عزرائيل أو . ومن رآه غضبان فإنه ميوت على غري توبة. فمن رآه يف املنام دلّ على الشهادة
ن عزرائيل من رأى عزرائيل طال عمره وإ: وقيل. غلبه فإنه ينجو من مرض، وإن غلبه عزرائيل فإنه ميوت

: وقيل. من رأى عزرائيل فإنه يدخل يف أمر ال بد له منه: وقيل. عليه السالم أطول عمراً من مجيع اخلالئق

ومن . ومن صار يف صورة عزرائيل فإنه يقهر الناس وجتري على يديه أمور عظيمة. رؤياه خوف عظيم
سالم دالة على تفرقة اجلمع، وموت ورؤية عزرائيل عليه ال. رأى أنه يقبل ملك املوت فيصيبه مرياث

ورمبا دلّت رؤياه على . املرضى، واهلدم واحلريق، واألخبار املزعجة، مما يوجب الصراخ واللطم والبكاء
. كساد املعاش، والقعود عن الكسب، والسجن ونسيان العلم، وترك الصالة ومنع الزكاة، وغالء األسعار

  .إرغام األعداء وتكذيب املكذبني بالبعث والنشورورمبا دلّت رؤيا إسرافيل وعزرائيل على 

  العزل

إن العزل هو العهد كما : وقيل. العزل من املنصب يف املنام طالق للزوجة، أو انتقال من صنعة إىل غريها
ومن رأى أنه عزل وويل مكانه شيخ فإن أمره يقوى، وإن ويل مكانه شاب . إن العهد عزل، والعزل والية

  .مكروه من بعض أعدائهناله يف واليته 

  عزير عليه السالم

  .من رآه يف املنام أصاب رئاسة بعلمه وكتابته وحكمته
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  العسس

فإن رأى أنه هرب من العسس وهو يتبعه فأدركه مث جنا من العسس، فإنه . هو املنام نذير من ترك الصالة
  .يقصر يف صالة العتمة مث يتوب

  العسكر

ومن رأى أن عسكراً يأيت . يب أو ملك أو عامل فيكون نصرة للموحدينإذا كان مع العسكر يف املنام ن
  .وانظر أيضاً اجلندي. اجلنود نصرة املؤمنني وانتقام من الظاملني: وقيل. بلدة فإن املطر يأتيهم

  العسل

والعسل ألهل الدين حالوة الدين، . هو يف املنام مال من مرياث حالل، أو مال من غنيمة أو شركة
والعسل رزق قليل من وجه فيه . القرآن وأعمال الرب، وألهل الدنيا إصابة غنيمة من غري تعبوتالوة 

ورمبا دلّ العسل على عسيلة املرأة أو . فإن رأى أن السماء أمطرت عسالً دلّ على صالح الدين. تعب
النكد حىت تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ورمبا دلّ العسل على اهلم و: الرجل، كما جاء يف احلديث

والعسل املصفَى بالنار . واحلسد والتحرز من كيد احلاسدين، ألن العسل جيمع الذباب والزنابري والنمل
فرج بعد شدة، وولد بعد متام أشهره، وزوجة بعد انقضاء عدا، ومال قد تطفر بالزكاة، وعلم خلص 

والعسل .  هو مال يف تعب:وقيل. والعسل الصايف مال. من البدعة والشبهة وهداية ليس بعدها ضاللة
ومن أكل اخلبز مع العسل فإنه ينال . أكل العسل يدل على عناق حبيب وتقبيله: وقيل. شفاء من املرض
  .معيشة من غنيمة

  العش

  .ورؤيا العش للمرأة احلامل والدة. هو يف املنام دار من دلّ الطري عليه، ورمبا دلّ العش على الزوجة

  العشّار

  .وتدل رؤية العشار على املصائب والرزايا. داخل يف أمور غريههو يف املنام رجل 

  العشاء
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أو رمبا . وجاءوا أباهم عشاء يبكون: هو يف املنام دليل على االحتيال والكذب وقيام الفتنه لقوله تعاىل
  ."وسبح حبمد ربك بالعشي واألبكار": دلّت رؤيا العشاء يف املنام على التسبيح والذكر، لقوله تعاىل

  لعشقا

واحلب يف القلب فتنة . والعاشق هو املشتاق إىل بر أو فجور. هو يف املنام بالء، فمن رأى أنه عاشق ابتلي
والعشق هم . إين أحبك فهو يبغضه: وإن رأى رجالً قال له. لصاحبه، فإن رأى يف قلبه فتنة فهو حب

والعشق ابتالء يف اليقظة . ونونوحزن، فمن رأى أنه عاشق نال مهاً وحزناً وإن العشاق مهمومون حمز
ورمبا دلّ املوت يف املنام . وشهرة توجب عطف الناس عليه، ويدل العشق على الفقر واملوت للمريض

ودخول اجلنة يف املنام صلة باحملبوب، كما أن دخول النار . والكي واحلريق يف املنام عشق. على العشق
  .ر أيضاً احلبوانظ. فرقة، والشغف واحلب غفلة ونقص يف الدين

  العصا

    

هي يف املنام رجل حسيب منيع، فمن رأى أن بيده عصا فإنه يستعني برجل حسيب فيه نفاق، ويصل إىل 
فإن كانت جموفة وهو متكئ عليها فإن ماله يذهب، وإن رأى أا انكسرت وكان . مطلبه، ويظفر بعدوه

أنه ضرب ا األرض فإنه يتغلب على صاحب وإن رأى . والياً عزل، وإن كان تاجراً أذهب اللّه جتارته
تلك البقعة اليت هو واقف عليها ومن رأى أنه حتول عصا مات سريعا، ومن رأى أن عصاه انكسرت 

وتدل العصا على . مرض مرضاً شديداً، ومن رأى أنه ميشي على عصا فإنه تصميم على ركوب السفينة
وإن كانت العصا من جريد دلّت على التجريد، وإن . األمر والنهي والنصر على األعداء وبلوغ القصد

ورمبا دلّت العصا على احلية أو . كانت من لوز دلّت على الزوال، وإن كانت من خوخ رمبا نافق يف دينه
ومن رأى أنه ضرب حجراً بعصا فانفجر . ومن رأى أنه ضرب أحداً بعصا فإنه يبسط عليه لسانه. السحر

ورمبا كانت العصا رجالً خبيث الدين ألا من . ستغىن، وإن كان غنياً ازداد غناهمنه املاء فإن كان فقرياً ا
  .خشب، واخلشب رجل منافق

  العصار

هو يف املنام رجل ذو مال، فإن عصر مسسما فاملال يف منو وزيادة، وعصري السمسم هو السريج وهو يدل 
وعصري اجلوز رجل .  نعيم الدنياعلى رجل يتقرب إىل أهل الورع، ويطلب من الناس أن يزهدوا يف
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وعصري الزيتون يدل على . وعصري العنب يدل على الفساد يف الدين والفنت. صاحب كد وتعب ومال نام
تفريج اهلموم واألنكاد، وتدل رؤيته على امليل إىل األهواء والبدع وارتكاب احملظورات أو اخلروج من 

  .الظلمات إىل النور واألرزاق والفوائد

  العصب

. من وجد األمل بعصبه ناله هم وحزن، وإن انقطع عصبه تشتت أمره، وإن كان مريضاً نفد عمره

  .والعصب سيد قوام اإلنسان وهو دال على الورع وأسباب الرزق والعصبة من أهل البيت

  العصفر

ب، ورمبا دلّ العصفر على طلب احلر. هو يف املنام فرح فيه نعي لصفرته، وهو عدة الرجل لعمل يعمله
  .وإذا زرع العصفر فإنه يدل على الفوائد العظمى

  العصفور

ومن رأى أنه ذبح . هو يف املنام رجل صاحب هلو وحكايات، يضحك الناس منه، ويدل على ولد ذكر
العصفور يدل على رجل خماصم، كثري املال، : وقيل. عصفوراً فيلد له ولد ضعيف يخشى عليه من املوت

وأصوات العصافري تدل على كالم حسن . والعصفور يدل على امرأة حسناء. ورذي رئاسة حمتال يف األم
والعصفور رجل عظيم القد، فمن . والعصافري الكثرية أموال بال تعب ملن حواها يف املنام. أو دراسة علم

 رأى أنه أصاب عصفوراً أو ملكه فإنه يتمكن من رجل عظيم القدر، ومن رأى أنه ذحبه فإنه يظفر مبا أراد

ومن رأى أن يف يده . فإن رأى أنه نتف من ريشه أو أكل من حلمه فإنه يصيب من ماله. من ذلك الرجل
ومن رأى أنه خييط عيون العصافري فإنه خيدع . أو يف قفصه عصفوراً مث طار ومل يعد إليه فيموت ولده

ومن رأى . ط يف بئرومن رأى أن عصفوراً دخل يف حلقة فإن كان له طفل فإنه يسق. الصبيان وميكر م
والعصافري تدل على االجتماع . أنه ملك عصافري كثرية فإنه يتمول ويلي والية على قوم هلم أخطار

  .انظر أيضاً الطري. واأللفة واحملبة مع األهل واألقارب يف األفراح أو املعاصي واهلزمية والتفرقة

  العصيدة

غم من قبل عماله، فإن رأى أنه يصلّي ويأكل العصيدة والعصيدة . هي يف املنام يف الصيف مهوم وأنكاد
  .فإنه يقبل امرأته وهو صائم
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  العصير

وإن رأى الناس يعصرون يف . من رأى يف املنام أنه يعصر عنباً أو قصباً نال خصباً، وإن كان فقرياً استغىن
ريضاً أو سجيناً جنا مما هو كل مكان عنباً وزيتوناً وكانوا يف شدة أخصبوا وفُرج عنهم، وإن كان ذلك م

وإن كان العصري كثرياً جداً وكال . فيه وإن رأى ذلك طالب العلم تفقّه، وإن رأى ذلك عازب تزوج
ومن رأى أنه عصر العنب وجعله مخراً أصاب حظوة عند السلطان . معه تني ومخر أو لنب نال سلطانا

  .ونال ماالً حراماً لقصة يوسف عليه السالم

العض  

ومن . العض يدل على فرط احملبة ألي معضوض، وقد يدل على احملنة: وقيل.  املنام كيد أو حقدهو يف
     رأى إنساناً يعض على أنامله فإنه حقود 

يكون : ومن رأى أنه عض على أصابعه ناله ندم، وقيل. "عضوا عليكم األنامل من الغيظ": لقوله تعاىل
دم فهي حمنة يف إمث، والعض . والعضة إذا خرج منها. "ى يديهويوم يعض الظامل عل": ظاملاً لقوله تعاىل

  .ومن رأى أن إنساناً عضه فإنه ينال سروراً وفرحاً يف أول عمره. فرط الغيظ

  العضادة

ومن رأى أن عضادة بابه تقلَع فإن قيم تلك الدار يعزل، فإن غابت . هي يف املنام رئيس الدار وقيمها
  .لرئيس ميوتالعضادة عن البصر فإن ذلك ا

  العضد

وإن رأى أن عضده انكسرت فهو موت صاحب . هو يف املنام أخ أو ولد، فإن رأى فيه نقصاً فهو مصيبة
والعضد يدل على من يعضد اإلنسان يف دينه ودنياه ويعتصم به من . الرؤيا أو مصيبة من غم أو شدة

يف ماله، وقوة العضد زيادة يف ومن رأى بعضده قوة، فذلك قوة يف أخيه أو . زوجة أو أمة أو دين
ومن رأى أنه ناقص العضد صار ضعيف . العضد ولد بالغ يعضد أباه وأخاه يف الشدائد: وقيل. الصنعة

  .العقل كثري الزهو

  العضو
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عضو اإلنسان يف املنام يعرب باألهل، فمن تقطعت أعضاؤه فارق أهله أو قاطعهم، واألعضاء أوالده، ومن 
  .نه يسافر أو يبتعد عن أهله وأوالده أو قبيلتهقُطعت أعضاؤه فإ

  العطاس

والعطاس يدل . هو يف املنام استبانة أمر كان يف شك، فمن رأى أنه يعطس فإنه يتأكد مما هو شاك فيه
وإن كان الرائي يف شدة فُرج عنه، أو فقرياً وجد . على موت املريض أو اهلم والنكد املوجبني لالنزعاج

ورمبا دلّ العطاس على الزكام أو على الغيظ وتقطيب . اس يشمتونه، ويدعون له باخلريمساعدة وإن الن
  .ومن عطس يف املنام عطسه قوية فليحذر من عدوه إذا بارزه أو حاربه فإنه يغلبه ويضره. الوجه

  العطّار

 على اهلدى، العطار ماشطة، وتدل رؤية العطار: وقيل. هو يف املنام رجل عامل أو زاهد أو عابد أو أديب
  .واكتساب املدح، والثناء اجلميل

  العطاء

هو يف املنام على قدر املعطي، فإن أعطى قليالً ملن يستحق الكثري دلّ على اإلعراض عن اللّه تعاىل وعن 
وكل شيء يراه اإلنسان . ومن طلب ومل يعطَ شيئاً دلّ على مشاققته يف الدين. سنة رسوله عليه السالم

  .مللك فإنه يدل على منفعة يناهلا من امللكإذا أخذه بأمر ا

  العطش

ومن رأى أنه عطشان، وأراد أن يشرب من ر فلم يشرب فإنه ينجو من . هو يف املنام فساد يف الدين
. ومن رأى أنه يريد أن يشرب وال يستطيع فإنَّ ذلك يدل على أنه ال ينال حاجته اليت يؤملها. هم

انظر أيضاً . ومن رأى أنه عطشان فإنه حباجة إىل الزواج.  بأخالق أهل الفتنةوالعطِش دال على التخلق
  .الظمأ

  الِعظَم

  .من رأى يف املنام أنه عظم حىت صارت جثته أعظم من هيئه الناس فإنه دليل على موته

  العظم
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دل على عظائم والعظام ت. "فكسونا العظام حلماً": هو يف املنام مال، ويدل على الكسوة، فقد قال تعاىل
وقد تدل العظام ملن ليس له مال . ومن ملك عظاماً ملك دواب بقدر ذلك أو دوراً أو حوانيت. األمور

وتدل العظام على ما تقوم به البنية من قوة، وعلى ما . على الدين والفرائض اليت ا قوامه وعليها عيده
فإن انكسر . ب، أو جواٍر أو عبيد أو أمالكيعني اإلنسان على مصاحله من أهل أو أزواج أو أوالد أو دوا
. ورمبا دلّ العظم على التعظيم ِلقَدر اإلنسان. عظمه يف املنام مات إن كان مريضاً، وإن كان سليماً مرض

فإن . ورؤيا العظام تدل على سوء املعتقد أو مجع احلطام أو كشف األسرار واإلطالع على األمور اخلفية
ورمبا . وإن صار عظمه من عاج دلّ على امتالئه من احلرام.  اعتل علة طويلةصار عظمه يف املنام حديداً

  .ويدل العظم على الصحة والسقم. دلّت العظام على األشجار املثمرة

  عثمان بن عفّان رضي اللّه عنه

دلّت ورمبا . تدل رؤيته يف املنام على االحتفال بالعلم واالهتمام جبمعه، وخفض اجلانب هللا تعاىل ولعباده
رؤيته على هجوم األعداء على الرائي، ونيلهم منه، وحصوله على الشهادة، ورمبا نال حظاً ورزقاً 

    ومنصباً وقرباً من األكابر بسبب 

ويف رأى عثمان رضي اللّه عنه حياً فإنه متدين جماهد بنفسه . الصهارة ألنه كان ذا النورين وزوج االبنتني
ومن رآه براً وصوالً أو من رآه يف مدينة النيب صلى اللّه عليه وسلّم . هوماله وحيفظ القرآن وحيذر خصوم

وإن رآه يتصرف ويبيع فإن صاحب الرؤيا من طالب الدنيا، ويتزين . فإنه ينال سالمة القلب من الغش
 ومن .ومن رأى عثمان مقتوالً يف دار فإنه يشتم آل النيب صلى اللّه عليه وسلّم وال مييل قلبه إليهم. بالعلم

. ومن رآه حمصوراً يف داره ظلم عاملاً كبرياً. رآه يف سوق فإنه حيشر مع الشهداء والصاحلني وينال علما

ومن رأى أنه صاحبه أو شاركه . ومن رأى أنه حتول إىل صورته أو لبس ثوبه، وكان سلطانا، قتلته رعيته
حياً رزق حياًء وهيبة وكثر ومن رآه . أو سكن معه فليتأهب ملصيبة تناله بسيف أو سجن أو عذاب

  .حساده

  العفص

  .هو يف املنام مال ينمو

  العفو
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والعفو . من رأى يف املنام أنه عفا عن مذنب فإنه يعمل عمال يغفره اللّه تعاىل له، واملعفو عنه يطول عمره
ه تعاىل والعفو عند املقدرة دليل على تقوى اللّ. وإن رأى أن غريه عفا عنه طال عمره ونال رفعة. مغفرة

  .ومن عفا اللّه تعاىل عنه فإنه يتوب ويهتدي وحتسن عاقبته. وخشيته

  العقاب

فإن وقع العقاب على دار . هو يف املنام رجل قوي صاحب سلطنة وبطش شديد، ال يأمن قريب وال بعيد
 وفرخه .ومن رأى أنه أصاب عقاباً فإنه خيالط ملكاً ذا بأس إن أطاعه وإن خالفه. رجل فإنه ملك املوت

ومن رأى أن عقاباً ضربه مبخلبه نالته شدة يف ماله ونفسه، ونال أهل تلك . ولد شجاع خيالط السلطان
ومن رأى عقاباً . والعقاب سلطان خامل الذكر. ومن أكل حلم العقاب فإنه رجل حريص. املنطقة مصيبة

ومن رأى عقاباً على . يع أعدائهعلى شجرة نال خرياً وبركة ونعمة، وإن رآه طائراً طريان استواء ظفر جبم
صخرة أو على شجرة أو على مكان عال، فهو دليل خري ملن يريد أن يبتدئ بعمل شيء، ودليل رديء 

ومن رأى أنه . ومن رأى عقاباً سقط على رأسه فإنه ميوت. ملن كان خائفاً من شيء، أو كان مسافراً
ألغنياء، أما بالنسبة للفقراء فإم سيصبحون ركب عقاباً فإنه يدل على موت أحد األشراف وامللوك وا

ومن رأى أن العقاب يتهدده دلّ على ديد . أغنياء، ويدل فيمن كان يف سفر على رجوعه من سفره
ومن رأى أن . ومن رأى عقاباً يدنو منه ويعطيه شيئاً أو يكلمه فإن ذلك دليل خري ومنفعة. رجل كبري له

وإن رأى العبد عقاباً ميتاً دلّ على موت . ناً يصبح جندياً أو كبرياً يف قومهاملرأة ولدت عقاباً فإا تلد اب
ومن رأى أن عقاباً محله وطار به فإنه يصري . واللصوص واخلداعون إذا رأوا عقاباً ناهلم عقاب. مواله

ا كانت ويدل العقاب ملن كان يف احلرب على النصر والظفر باألعداء أل. شريفاً، أو يسافر سفراً بعيداً
واملؤنث منه . ورمبا دلّت على املال الكثري ملا يتخذ من رياشه للسهام. راية النيب صلى اللّه عليه وسلّم

  .نساء خاطئات

  عقاد األزرار

  .تدل رؤيته يف املنام على ما دلّ عليه عاقد الزجيات، ورمبا دلّت رؤيته على العسر لذوي احلاجات

  العِقب

ومن رأى عقبه قطع مات ولده، . والد، ومن رأى أنه ال عقب له فإنه ال خيلّف ولداًهو يف املنام يعرب باأل
ويدل العقب على ما . والعقب دال على عاقبة اإلنسان يف دينه ودنياه. واليسار للبنات واليمن للبنني
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ت األعقاب ورمبا دلّ. يتركه اإلنسان من مال أو ولد، وحسن العقب يف املنام دليل على األعمال الصاحلة
  ."ويل لألعقاب من النار": على العقاب ملن ال يتم وضوءه، وال يعم باملاء أعضاءه، قال عليه السالم

  العقب

  .من رأى عقب رجله مكسوراً فإنه يسعى يف عمل يندم عليه

  العقبة

.  يف املنامهي يف املنام من طلع إليها حلاجة، فإنه جيهد نفسه يف حتصيل الدنيا واآلخرة على قدر ما قصده

ورمبا دلّت العقبة على املرأة الصعبة الرأس، أو الرجل الشديد البأس الذي ال يؤخذ إال بالتلطف، ورمبا 
ورمبا دلّت العقبة على العمل الذي . دلّت العقبة على الرفيق أو الشريك الذي ال يؤمن على مال وال نفس

، ورمبا دلّت العقبات على "ما أدراك ما العقبةفال اقتحم العقبة، و": ينجو به من األخطار، قال تعاىل
األنكاد والشدائد واملخاطرات، أو على العقاب والتأدب، أو على ما بطؤه من دابة أو زوجة أو أمة أو 

  .جسر أو قنطرة

  العقد

    

والعقد على احلبل هو الدين، وعلى املنديل إفادة خادم، وعلى . هو يف املنام عقد زواج أو عقد جتارة
والعقد تيسري فإن مل . سراويل عقد على امرأة، وعلى اخليط تأكيد أمر يريده من والية أو جتارة أو زواجال

  .وقد تكون العقود مواثيق وعهود ملن رآها. ينعقد تعثر

  الِعقد

والعقد املنظوم من اللؤلؤ واملرجان ورع ورهبة مع حفظ . عقد اللؤلؤ يف املنام للنساء مجاهلن وزينتهن
وعقد . وعقد املرأة زوجها أو ولدها. على قدر صفاء اللؤلؤ ومجاله واجلوهر يف العقد جوهر عملهالقرآن 

واللؤلؤ املنظوم يف التأويل هو كالم اللّه . الرجل إن كان عازباً تزوج، وإن كان عنده محل ولد له كالم
  . عن العمل بعلمهومن رأى أن عليه قالئد وعقوداً كثرية، وهو يضعف عن محلها فإنه يضعف. تعاىل

  العقر
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فإن عقره إنسان فإن املعقور يناله من . هو يف املنام إذا كان من عقر اخلف فيناله هم ومصيبة وتناله نكبة
  .العاقر نكبة

  العقرب

ولدغ العقرب فضل . والعقرب رجل منّام بني الناس. هو يف املنام يدل على اهلم والنكد من اإلنسان النمام
واحتراق العقارب يف مرتله موت . ان، وإن ضربته العقرب فإن العدو يغتابه أو يناله مكروهيصري إليه اإلنس

وإن أكل حلم عقرب مطبوخاً أو مشويا فإنه ينال ماالً من عدو منام مثل مرياث حالل، وإن كان . أعدائه
ه، وإن رآها على وإن رأى عقرباً يف قميصه أو حانوته فإنه عدو وهم يف معيشة وكسب. نيئاً فإنه حرام

وإن خرجت من دبره . وإن رأى يف بطنه عقارب فهم أعداؤه من عماله. فراشه فإنه عدو وهم يف أهله
والعقرب يدل على رجل . ومن أكل عقرباً نيئاً اغتاب فاسقاً. فهم أعداؤه من أحفاده أو عداوة تقع بينهم

 رأى أنه قتل عقرباً فإنه يظفر ومن. والعقرب عدو ضعيف اهلمة مغتاب. ال يعرف صديقه من عدوه
ومن . ومن رأى أن بيده عقرباً يلدغ الناس فإنه إنسان يغتاب الناس ويهيج بعضهم على بعض. بعدوه

وشوكة العقرب لسان الرجل . رأى شبه العقرب وليس بعقرب فإنه رجل يظنه عدواً له وليس بعدو
  .النمام

  العقعق

ال وفاء، ال يألف أحداً، ملعون حمتكر يلتمس الغالء، ورمبا كان هو يف املنام رجل سيء، ال أمانة له و
ومن رأى أنه أصاب عقعقاً فإنه يصيب رجالً . ومن كلّمه العقعق فيأتيه خرب غائب عنه. صاحب مال
  .ومن رأى أنه عاجل عقعقاً فإنه يعاجل أمراً ال يتم له. غادراً فاسقاً

  العقوق

وعقوق الفجار وهجر . الشرك باهللا تعاىل وقتل النفس وغري ذلكيدل العقوق على الوقوع يف الكبائر ك
  .خالن السوء دليل على تقوى اللّه تعاىل، والتقرب إليه مبا يرضيه

  العقيق
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، وهو أول "العقيق ينفي الفقر": هو يف املنام نفي للفقر، ملا يرد عن النيب صلى اللّه عليه وسلّم أنه قال
والعقيق نسل ودين وصالح، . ن ختتم بعقيق فإنه ميلك شيئاً مباركاًوم. حجر أقّر للرمحن بالوحدانية

  .وأبيضه خري من أمحره

  العقيقة

رمبا دلّت على زيادة اإلميان والقيام . هي يف املنام بشارة بقدوم غائب، أو عافية مريض، أو خالص سجني
وإن ذبح . ه يف أمور دنياه وأخرتهبالسنة، فإن ذبح يف املنام ما جيوز ذحبه يف اليقظة دلّ على حسن معاملت

  .للناس خرتيراً أو قدم هلم ميتة مع علمه بتحرمي ذلك كان دليالً على عقوق والديه أو ربه

  العكّام

  .تدل رؤيته يف املنام على طول العمر واالحنناء

  عالج األورام

ورمبا دلّ . بعد اليأس منهايدل يف املنام على عودة الغائب إىل وطنه، أو رجوع األشياء إىل ما كانت عليه 
  .على زوال املنصب

  العالّّف

وتدل رؤية العالّف على املتصرف يف أرزاق الفقراء املسافرين . هو يف املنام رجل كرمي مذكور بالفضائل
  .وانظر أيضاً احلناط. أو أرباب الكسل

  العالوة

  .لى خادم الدارهي يف املنام تدل على نقل الكالم، وعلى قضاء احلاجات، ورمبا دلّت ع

  العلق

ومن رأى علقة خرجت من أنفه . هي يف املنام مبرتلة الدود الذي يأكل جسد اإلنسان، وهم عياله وأوالده
  .ويدل العلق على األعداء. أو دبره أو فمه فإن امرأته تسقط ولداً قبل كمال محله

  العلك
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  . عمل قوم لوطمن رأى يف املنام أنه ميضغ علكاً فإنه يأيت فاحشة، وإن ذلك من

  الِعلم

    

والعلم باللّه أو السنة دال ملن جيهل ذلك على . من تسمى يف املنام باسم علم فبشارة له بالذكر اجلميل
  .وإن علم سحراً أو ما شاكله دلّ على بدعته وضاللته. الرمحة من اللّه واللطف

  العلَم

واألعالم احلمراء تدل على احلرب واألعالم . وزاهد أو غين كرمي يقتدي به الناس: هو يف املنام رجل عامل
واألعالم البيضاء تدل . واألعالم اخلضراء تدل على سفر يف خري. الصفراء تدل على وقوع البالء يف اجلنود

والعلم . وإذا رأى املتحري يف منامه العلم دلّ على اهتدائه. واألعالم السوداء تدل على القحط. على املطر
  . أيضاً الراية، وانظر البند، وانظر اللواءوانظر. للمرأة زوج

  علو الشأن

حب العلو على الناس سبب االنتكاس، ومن رأى : قال بعض العارفني. يدل يف املنام على احنطاط القدر
وإن رأى أنه ال يريد العلو نال رفعة . أنه يريد أن يعلو على قوم فعالً عليهم فإنه يستكرب مثّ يذل وخيذل

  .وسروراً

  العمى

هو يف املنام ضاللة يف الدين، والعمى أيضاً غىن، فمن رأى أنه أعمى استغىن، ومن رأى أنه أعمى فإنه 
. وإن رأى كافر إنساناً أعماه فإنه يغير اعتقاده. وإن رأى أن إنساناً أعماه فإنه يضله. ينسى القرآن

ى فيصيبه حزن ومضرة أو غرم وإن رأى كافر أنه أعم. واألعمى رجل فقري يعمل أعماال تضربه يف دينه
ومن رأى أنه أعمى فإن عليه غزوة أو . وإن رأى أنه أعمى ملفوف يف ثياب جديدة فإنه ميوت. أو هم

وإن رأى أعمى أنه استدبر القبلة . حجة، أو ينال حكماً وعلماً لقصة إسحاق ويعقوب عليهما السالم
ومن عمي بصره يف املنام افتقر .  بينه وبني اهللاومن رأى أن عينيه قد عميتا فيهتك الستر. فهو يف ضاللة

ورمبا دلّ العمى على الصمم أو على . بعد غناه، أو استغىن بعد فقره، أو فقد من يعز عليه من مال أو ولد
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والعمى للسجني . والعمى للغريب دليل على أنه ال يرجع إىل وطنه. احتقار الدنيا أو على كتمان األسرار
  .محون األعمى ويأخذون بيده إىل حيث يشاءخالف، وإن الناس ير

  العمامة

فمن رأى أن عمامته نزلت يف عنقه فإنه يعزل من واليته، . هي يف املنام تاج الرجل وجاهه وقوته وواليته
وإذا . وإن كان غري وال فإنه يطلق زوجته أو يذهب ماله وجاهه. وكذلك إن خطفت من فوق رأسه
ومن رأى أن والياً عممه فإنه . واليته ذاهبة أو زوجته أو جاهه أو مالهرأى عمامته صارت من ذهب فإن 

ومن رأى أنه لبس عمامة ازداد رياسة وصناعة، وإن . والعمامة نصرة. يتوىل والية أو يتزوج زوجة تقية
كانت من خز ازداد ماالً، وإن كانت من صوف نال والية وصالحاً يف دينه، وإن كانت من حرير فهي 

والعمامة . ومن تعمم بعمامة فوق عمامته زاد جاهه وثبت يف واليته.  فساد دين وماهلا حراموالية يف
وإن رأى امللك أن عمامته كالبيت وخامتة كاخللخال فإنه . الصفراء مرض يف الرأس، والسوداء سؤدد

عمامة على ورمبا دلّ لفظ ال. والعمائم تيجان العرب. يعزل عن ملكه، وإن كان والياً عزل عن واليته
ومن صلى يف املنام صالة بغري عمامة رمبا شك يف وضوئه أو نقص يف ركوعه وسجوده، . العمى أو اهلم

ال يفرق بيننا وبني املشركني إال العمائم على : ومن رأى من املشركني أن على رأسه عمامة أسلم، ملا ورد
  .حسنة، حلم عليه، وأمن من شرهومن كان خائفاً من ذي سلطان، ورآه يف املنام بعمامة . القالنس

  العمرة

ورمبا دلّت العمرة ملن اعتمرها على الزيادة . هي يف املنام تدل على اية العمر، وبلوغ املريض اية عمره
  .يف املال والعمر

  العمش

أو ضعف حال من دلّت عليه . يدل يف املنام على غض البصر عن احملارم، وعدم النظر ألرباب اجلرائم
  .العيون

  العمل
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والعمل التام يدل يف املنام على . ويدل على اليأس من املرجو. يدل العمل الناقص يف املنام على البطالة
ومن رأى أنه يعمل اخلري فإنه يطلب أوالداً من احلرائر ويولد له منهن، وهو دليل خري يف األغنياء . احلياة

  .انظر أيضاً الشغل. واألقوياء ويدل على ملك ورئاسة

  العمة

وقد تكون عمته . فإن مل يكن له خنل فهي أحد عصبته كالعم واألب. عمة اإلنسان يف املنام هي خنلته
  .نعمته أو عمامته أخذاً من اللفظ، وذلك أصل

  العمود

    

ومن . فمن رأى أنه نزل من السماء عمود فإنَ اللّه تعاىل مين عليه بسلطان عادل حليم. هو يف املنام الدين
أنه ضرب بعمود وكان عبداً بيع وأخذ مثنه، وإن كان حراً يخشى عليه أن يؤسر ويباع كما يباع رأى 
ومن رأى أنه استند إىل قاعدة عمود أو اشتراها فإنه يستند إىل عجوز أو يتزوج امرأة مسنة، لقوله . العبد
 ومن رأى أن عموداً قد مال من .والعمود من يعتمد عليه ويستند إليه. "والقواعد من النساء": تعاىل

مكانه، وكان والياً، فإنَ عامله قد مال إىل النفاق واخلروج عن طاعته، وإن كان عبداً كرهه سيده ورمبا 
ومن رأى أنه ملك أعمدة . واألعمدة تدل على رجال يعتمد عليهم يف دفع احملذور ومهمات األمور. باعه

والعمود والد أو ولد أو مال أو .  اجتمع عليه أرباب الدينوكان أهالً للملك ملك، وإن كان عاملاً
وعمود . والعمود دموع الشتقاقها منه. ومن رأى نفسه أنه صار عموداً مات. شريك أو دابة أو زوجة

الرخام مال أو رجل أو امرأة شريفة، وإن كان من حجر كان سريع االستحالة ال ثبات عنده، وإن كان 
. مود اجلامع إذا مال عن مكانه فإنه رجل من رجال السلطان خيرج عن طاعتهوع. من خشب كان منافقاً

  .انظر أيضاً الدعامة. وإن كان عمود كنيسة فهو هالك كافر أو مبتدع كراهب أو مشاس

  العناب

ومن رأى أنه ميص العناب، ولّي والية لقوله . هو يف املنام رجل شريف نافع عزيز، ثابت عند الشدائد
وشجرة . هي شجرة العناب، والنار السلطان: ، قالوا"لذي جعل لكم من الشجر األخضر ناراًا": تعاىل

  .ورمبا دلّ العناب على أصابع املرأة املخضبة باحلناء. العناب رجل كامل العقل حسن الوجه

  العناق
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انق ميتاً أو خالطه وإن ع. من رأى يف املنام أنه يعانق حياً فإنه خيالطه خمالطة طويلة على قدر طول العناق
ومن رأى أنه يعانق املرأة فإنه معانق لدنياه يائس . وإن عانقه امليت فإنه ميوت. خمالطة خفيفة فتطول حياته
  .من أخرته انظر أيضاً املعانقة

  العنب

والعنب يف غري وقته خري يناله قبل الوقت ورمبا كان حراماً يعجل له قبل . هو يف املنام رزق حسن ودائم
والعنب األسود رزق ال يبقى، وإذا كان يف وقته . ومن أمسك عنقوداً نال ماالً جمموعاً من امرأة. تهوق

ومن التقط . وإن كان مدلّى فإنه يدل على اخلوف الشديد. فهو هم، وإذا كان يف غري وقته فهو مرض
خرياً وشفاًء وإن والعنب األبيض ال يكون إال . العنب األسود من باب السلطان فإنه يضرب بالسياط

والعنب األسود . نوحاً عليه السالم أصابه السل فأوحى اللّه إليه أن كُل العنب ففعل وشفي من مرضه
. والعنب خري يف وقته ويدل على منافع تكون من النساء أو بسبب النساء. هو هم: منفعة قليلة، وقيل

ورمبا كان . ب اخلمر على أكل العنبورمبا دلّ أكل العنب يف النوم على ضرب اخلمر، كما يدل شر
  .انظر أيضاً الكَرم. العنب رزقاً من كرمي، أو عيباً إذا صحفته

  العنبر

ورمبا دلّ العنرب . هو يف املنام مال ومنفعة من جهة رجل كبري املرتلة، عليم، فإن استعمل فهو ثناء حسن
والعنرب ربح أو خري من . علم النفيس من العلماءعلى األمالك اجلليلة، أو البستان الذي جيىن منه الثمر، أو ال

ومن جعل العنرب على النار ابتدع يف دينه، أو أفسد ماله وجاهه يف الفساد، ووضع الشيء يف . جهة البحر
  .غري حمله

  العندليب

وإذا رأى السلطان يف قفصه عندليباً . هو يف املنام رجل قارئ أو مطرب، أو امرأة لطيفة جيدة الكالم
  .انظر أيضاً الطري، وانظر اهلزاز. الصوت، فإن وزيره حسن املشورة كامل التدبريحسن 

  العنز
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ومن وجد عرتاً فإنه ينال . من رأى يف املنام أنه أصاب عرتاً، فإنه ينال جارية أو امرأة فاسدة الدين زانية
والعرت امرأة . يها سنة بكاملهاوإذا رأت امرأة عرتاً دخل دارها فإنَّ الفقر يأت. رزقاً واسعاً وخصباً وخرياً

  .ذليلة خادمة عاجزة عن العمل، ألا مكشوفة السر كالفقري

  العنصل

  .هو يف املنام رجل بذيء فاسق يثىن عليه بالقبيح

  العنفقة

  .والعنفقة هي عون الرجل الذي يتباهى به. هي يف املنام دالة على الزوجة أو األمة

  العنق

ومن رأى يف عنقه . وإن رأى عنقه رقيقاً فإنه ظامل عاجز عما محل من األمانة. هو يف املنام حمل األمانة
    وإن رأى اإلمام يف عنقه غلظاً فهو . حية مطوية فإنه ال يزكي ماله

ومن رأى . ومن رأى يف عنقه وجعاً فقد أساء يف املعاشرة أو يف أداء أمانته. قوته يف عدله وقهره ألعدائه
 فإنه يشفي إن كان مريضاً، وإن ضرب عنقه صيب أمرد فإنه ميوت، ألن الصيب عنقه قد ضِرب بالسيف

ومن ضرب عنقه وهو مهموم فرج اللّه مهّه، وإن كان مملوكاً عتق، وإن كان علُيه . األمرد يشبه امللك
. والعنق حمل الوالية والشهادة والوصية والزكاة والدين. دين وفاه، وكذلك السجني خيرج من السجن

من رأى أن عنقه مليح مسني الئق ببدنه دلّ على منصب جليل، وإن كان شاهداً فهو بريء الذمة، وإن و
وإن رأى يف عنقه دمامل أو قيوحاً أو دماء . كانت عنده وديعة ختلص منها أو قضى ما عليه من الدين

الذمة فيما بينه وبني اللّه وإن رأى يف عنقه كتاباً دلّ على أنه مشغول . سائلة فإنه يدل على اشتغال ذمته
كما أن حسن عنق . ولدل حسن عنق امليت على الرباءة. وإن رأى يف عنقه غالً دلّ ذلك على النار. تعاىل

ومن رأى يف عنقه حبالً أو سلكاً من جواهر أو لؤلؤاً كان دليالً على . املسافر دليل على قدومه سليماً
يب صلى اللّه عليه وسلّم قرصه يف عنقه فقد زجره عن سوء وإن رأى الن. الفضل والعلم والقيام باحلق

ومن رأى عنقه متوسط الطول حسن خلقه، وإن . تقلده، وقد يدل على قضاء الدين، والشفاء من املرض
والعاتقان من أمانات النساء والعنق من . كان شجاعاً ازدادت شجاعته، وإن كان رديء الطبع صار كرمياً

ى طائراً على عنقه وكان أبيض فهو عمل حسن، وإن كان اسود فهو عمل ومن رأ. أمانات الرجال
  .ومن رأى يف عنقه مصحفاً فهو القيام باحلق والعهد وتالوة القرآن الكرمي. قبيح
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  العنقاء

: فمن رأى العنقاء تكلمه رزق ماالً من اخلليفة، وقيل. هي يف املنام رجل رفيع مبتدع ال يصحب أهل امللة

وإن رأى أنه ركب العنقاء فإنه . وإن رأى العنقاء ألقت إليه شيئاً فإنه يرزق من اللّه تعاىل. إنه يصري وزيراً
ومن رأى أنة . يعلو ويغلب ملكاً ال يكون له نظري، فإن اصطادها فإنه ميكر برجل، فإن باعها فإنه يظلمه

  .لكالمورمبا دلّت العنقاء على اهلذر يف ا. أصاب العنقاء تزوج امرأة مجيلة حسناء

  العنكبوت

. ومن رأى عنكبوتاً فإنه يرى رجالً مكايداً ضعيفاً متوانياً. هي يف املنام امرأة ملعونة جر فراش زوجها

: ومن رأى بيت العنكبوت ضعف ووهن، لقوله تعاىل. العنكبوت رجل نساج أو رجل عابد زاهد: وقيل

رأة الساحرة، أو على معرفة النسج والعنكبوت يدل على امل. "وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت"
  .واحلياكة

  العنّة

فإن زالت عنته فإنه ينال دولة . تدل يف املنام على أن صاحبها ال يزال معصوماً زاهداً يف الدنيا وما فيها
  .وذكراً

  العواد

وى ورمبا دلّت رؤيته على الشك. تدل رؤيته يف املنام على تفريج اهلموم واألنكاد واألفراح واملسرات
  .والنواح

  العوام

  .هو يف املنام رجل خياطر بنفسه وماله يف خدمة السلطان مع قلة نفعه

  العود

وهو . وعلى عودة اإلنسان ملا كان عليه من خري أو شر. هو يف املنام يدل على الشفاء من األمراض
والعزف . لطاناًومن رأى أنه يعزف على العود أمام اإلمام نال والية وس. للعازب زوجة، وللزوجة ولد

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  394  

هو إصابة غم أو يدل على ملك : ومن رأى أنه يعزف يف مرتله أصيب مبصيبة، وقيل. كالم كاذب
  .انظر أيضاً الرببط. وهو للمستور عظة، وللفاسق إفساد قوم، وهو للجائر جور جيور به على قوم. شريف

  العور

أو أصاب إمثاً كبرياً وقد ذهب نصف من رأى يف املنام أنه أعور العني نقص نصف ماله أو نصف دينه، 
وإن رأى إنسان أنه . إن كان له أخ أو ولد فإنه ميوت: وقيل. عمره، فليتق اللّه وليتب يف النصف الثاين

ورمبا . أعور فإن كان فاسقاً فإنه يذهب نصف دينه، أو يصيب مهاً أو مرضاً يشرف منه على املوت
  .رأته أو أختهيصاب يف إحدى يديه أو إحدى شفتيه أو ام

  العورة

ومن رأى عورته مكشوفة وهو . من رأى يف املنام أن ثيابه قد انكشفت عن عورته فإن ستره يهتك
من ذلك فإنه يسلم من أمر هو . مستحيي من ذلك فإنه يقع يف خطيئة ويشمت به عدوه، وإن مل يستحي

  .فاً أمنوإن كان مديناً قضى اللّه دينه، وإن كان خائ. فيه من كرب أو مرض

  العيار

ورمبا دل على السرقة والشعوذة . تدل رؤيته يف املنام على الساحر الذي يسحر اإلنسان بكالمه وحيله
  .والتفريط يف املال

  العيال

    

  ."وإن خفتم عيالةً فسوف يغنيكم اللّه من فضله": هم يف املنام وغىن ملن رآهم، لقوله تعاىل

  العيب

  .الذميمة والصفات الرديئةيدل يف املنام على األخالق 

  عيد األضحى
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. هو يف املنام عودة سرور مضى، وجناة من اهللكة، ألن فكاك إمساعيل عليه السالم كان فيه من الذبح

  .ومن رأى أنه يف عيد األضحى وكان مملوكاً عتق، وإن كان سجيناً جنا، وإن كان مديناً وىف دينه

  عيد الفطر

 خيرج من اهلموم ويرجع إليه السرور واليسر، وتقبل توبته، وإن كان له من رأى أنه يف عيد الفطر فإنه
ومن فقد شيئاً ورأى أنه يف عيد عاد إليه . والعيد يف املنام فرح وسرور. عوضه اللّه تعاىل عنه. مال خسره

  .والعيد سعة يف املعيشة ويدل على كثرة النفقة. ما فقده

  عيسى عليه السالم

 فإنه رجل مبارك كثري اخلري، كثري السفر، صاحب نسك ويرضى بالقليل ويرزق معرفة من رآه يف املنام
ومن . الطلب، أو أنه ال يصيبه مكروه يف تلك السنة، أو يصري زاهداً سائحاً يف األرض وينجو مما خياف

م ينجون ومن رآه يف مدينة أو جامع وكان الناس يف شدة أو بالء فإ. رآه كثرياً فإنه يرزق علم الطب
ومن رأى أنه . من ذلك ألنه روح اللّه ورمحته، وإن كانت أمه معه فهي آية عظيمة تظهر يف ذلك املكان

حتول يف صورته أو لبس ثوباً من أثوابه وكان سلطاناً عظم سلطانه، وإن كان عاملاً كثر نفعه وظهرت 
 وتدل رؤياه على العز والربكة أينما حلّ، وإن رآه وكان خائفاً أمن،. فضائله، وإن كان طبيباً كثر توفيقه

ورؤياه تدل على ظهور شيء يتعجب الناس منه، وعلى حصول العدل . وإذا رآه املريض جنا وشفي
ورؤيا عيسى عليه السالم تدل . واملرأة احلامل إذا رأت عيسى عليه السالم ولدت غالماً طبيباً. والرخاء

. "وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم": قتلناه وصلبناه، قال تعاىل: على الشك يف الدين، فإن اليهود قالوا

ورمبا ام الرائي . "ما اختذ اللّه من ولد": وقال تعاىل. "وقالت النصارى املسيح ابن اهللا": وقال تعاىل
لنيب ورمبا دلّت رؤيته على البشارة ألنه بشرنا با. بتهمة وهو منها بريء، أو رمبا كذب عليه أو على أمه

ورمبا دلّت رؤيته على إجابة الدعاء أو على الغضب والسخط وألن الذين سألوا . صلى اللّه عليه وسلّم
املائدة ومل يؤمنوا ا وال بعيسى مسخوا خنازير، كما مسخ الذين اعتدوا يف السبت من قوم موسى عليه 

 مصر، وإن كان الرائي خامل وتدل رؤيته على التردد من مصر إىل الشام ومن الشام إىل. السالم قردة
الذكر يف بدء أمره دلّ على حسن توفيقه ألنه يرتل من السماء يف آخر الزمان ويقتل الدجال وميأل األرض 

  .وهذا الرتول يدل على الربكات وهالك الكافرين ونصر املؤمنني. عدالً كما ملئت ظلماً

  العينان
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ومن رأى يف جسده عيوناً كثرية فذلك .  اهلدى والضاللةهي يف املنام دين الرجل وبصريته اليت يبصر ا
فإن رأى أن عينيه من . وإن رأى أنه الحظ رجالً شزراً فإنه يكايده وحيقد عليه. زيادة يف الدين والصالح

: وإن انشق بطنه ورأى يف جوفه عيوناً فإنه زنديق لقوله تعاىل. حديد فإنه يهتك ستره ويناله هم شديد

وإن رأى على كتفه عني رجل أو عني يمة فإنه يصيب ماالً . " لرجل من قلبني يف جوفهما جعل اللّه"
والعني السوداء دين، والعني الشهالء خمالفة للدين، والعني الزرقاًء دين يف بدعة، والعني اخلضراء . غيبياً

ال، ألن املال مبرتلة وحدة البصرة حممودة جلميع الناس، وضعفه يدل على احتياجه للم. دين خيالف األديان
وإن رآها من يريد . وإن كان مقهوراً فسيجد من يأخذ بيده. وإن رأى عينيه ذهبتا مات أوالده. العني

ومن رأى أن عينيه عينا إنسان آخر فإن ذلك . السفر أو من هو يف سفر فيدل على أنه ال يرجع إىل الوطن
  .يدل على ذهاب بصره وعلى أن غريه يهديه الطريق

    

وعني اآلدمي ولده أو حبيبه أو دينه، فمن . ومن رأى أن عينيه سقطتا يف حجره مات أخوه وابنه وحنومها
وعني امللك جاسوسه، والعني تعبر بالرقيب، . رأى بعينيه رمداً فهو نقص يف دينه، والعمى أبلغ يف النقص

ومن رأى أن بصره أحد . أو يصلح مالهوتعبر بعني املاء، ومن رأى أنه يداوي عينيه فإنه يصلح دينه، 
ومن رأى أن بعينه بياضاً فيصيبه حزن، أو يفارق من . وأقوى مما يظن فإن سريرته يف دينه خري من عالنيته

ومن رأى أنه يأكل . يعز عليه، وإن كان مهموما أذهب اللّه مهّه وغمه، ومن رأى بعينيه زرقة فإنه جمرم
ومن رأى أن عينيه ليس هلما أهداب فإنه يضيع شرائع اللّه والدين، فإن نتفها عني رجل فإنه يأكل ماله، 
ورمبا دلّت رؤيا العني . وإن رأى أن أشفار عينيه ابيضت دلّ على مرض. اإلنسان فإن عدوه يفضحه

تقاق والعني نعي من االش. املليحة على السحر واملوت واحلياة، أو على مجيع األهل أو األقارب أو األوالد
وإن كان عنده ولد أو زوجة أو حبيب مريض أفاق من مرض، وإن كان كافراً أسلم، وإن . عني نعي

وإن انتقلت العني لغري حملها من البدن دلّ على . ورمبا دلّ شخوص البصر على الشدة. كان فقرياً استغىن
 تدل على االبن واليسرى على والعني اليمىن. وطمس العيون دليل على حلول العذاب من اللّه تعاىل. اآلفة

. وإن رأى بعينه محرة أصابه غيظ أو حنق لعارض حبدث له. البنت، والقذى يف العني يدل على السهر

ورمبا دلّ قلع . وفقء العني يف املنام عمر طويل. ومن رأى أن عينه فقئت فينقطع عنه ولد هو قرة عينه
  .العني على مصيبة

  باب الغين

  الغاب
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  .ام على الوحشة والفزع، وعلى دور أهل الفسق والفساديدل يف املن

  الغار

: هو يف املنام أمن للخائف، فمن رأى أنه يفر من عدوه حق دخل غاراً فإنه يأمن من عدوه لقوله تعاىل

والغار من الغرية، ومنه راغ من . ، والغار امرأة تنسب ملن دلّ اجلبل عليه"ثاين اثنني إذ مها يف الغار"
ورمبا دلّ الغار على احلظ من األصدقاء قياساً على قصة أيب بكر الصديق . إذا انعكست حروفهالروغان 

  .ومن رأى أنه دخل يف غار ملك فإنه ميكر مبلك. رضي اللّه عنه مع رسول اهللا

  الغازلة

وتنقض فإن كانت املرأة تغزل . تدل رؤية ذات املغزل من النساء على القناعة واتباع السنة وإبرام األمور
  .ما تغزله يف املنام دلّ على السخط من اللّه تعاىل عليها وحلول العذاب ا

  الغاسل

وتدل رؤيته على تفريج اهلموم . يدل يف املنام على املؤدب ألرباب اجلهل، أو للذين ال يقبلون نصيحة
  .واألنكاد والتجهيز للسفر

  الغاشية

أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب ": اب لقوله تعاىلتدل يف املنام على اخلروج عن الطاعة، وعلى العذ
  .والغاشية مال أو خادم أو امرأة. "اهللا

  الغالية

. فمن رأى أنه تضمخ بغالية فإنه يستفيد ثناء حسناً. كرامة وسؤدد موصول: وقيل. هي يف املنام مال

 دار اإلمام أصابه غم من مة ومن رأى أنه تضمخ بغالية يف. ورمبا دلّ على أنه حيج ويولد له ولد ذكر
  ."ومن يغلل يأت مبا غلّ يوم القيامة": توجه إليه ممن هو فوقه، لقوله تعاىل

  الغائط
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ومن رأى أنه يأكل اخلبز والغائط . ومن تغوط والناس ينظرون إليه فليحذر من فضيحة. هو يف املنام مال
 تغوط على الفراش فإنه يطلق زوجته أو ميرض ومن. هو خمالفة السنة: فإنه يأكل اخلبز والعسل، وقيل

ومن وقع يف كنيف . ومن خاف يف الغائط وقع يف هم. والغائط مال حرام لقبح رائحته. مرضاً طويالً
ورمبا دلّ . وخروج الغائط جناة من إمث، أو رحيل ضعيف. ومن تغوط على نفسه وقع يف خطيئة. سجن

والرباز يدل على قضاء احلاجة، ويدل . " جاء أحد منكم من الغائطأو": الغائط على السفر، لقوله تعاىل
والغائط رزق من ظلم . على زوال األمراض الباطنة، ويدل على األفكار والوساوس وعلى رد الودائع

ومن تغوط يف ثيابه فإنه يرتكب فاحشة، فإن . ومن رأى أن غائطه كثري وأراد سفراً فال يسافر. فاحش
والتلطخ . وإن تغوط يف مزبلة فهو دليل خري وذهاب اهلم. إنه فرج من هم أو قضاء دينكان يف اخلالء ف

وإن تغوط يف برية فالتقط الطري أو وحش األرض غائطه وكان مسافراً قطع . بالغائط مرض أو خوف
له العداوة ومن رأى أنه تغوط ديداناً تشبه احليات فتكثر عياله وتظهر . اللصوص عليه الطريق وذهبوا مباله

  .انظر أيضاً احلدث. منهم

  الغبار

    

ومن رأى غباراً بني السماء واألرض فهو أمر ملتبس ال . هو يف املنام مال ألنه من التراب والتراب مال
يعيش طويالً، ومن رأى : ومن رأى أنه ينفض يديه أو ثوبه من الغبار فإنه يفتقر، وقيل. يعرف املخرج منه
ومن رأى أنه ركب . وإذا كان الغبار مع الريح والربق والرعد فإنه قحط وشدة. رأن عليه غباراً ساف

  .فرساً وركض به حىت ثار الغبار فإن البطر يأخذه وخيوض يف الباطل ويثري فتنة

  الغُبيراء

  .ومترها مال ملن أصابه وأكله. رجل نافع للناس: وقيل. هي يف املنام طعام قليل، وشجرا رجل أعجمي

  دافالغُ

ومن رأى أنه أصاب غدافاً أو ملكه فإنه ينال والية وسلطانا، فإن مل يكن أهالً . هو يف املنام ولد أو مملوك
  .لذلك فإنه يأيت حبق ال يقبل منه

  الغداء
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ومن رأى أنه يطلب غداء . "آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً": هو يف املنام نصب لقوله تعاىل
  .فإنه يتعب

  لغدرا

ورمبا دلّ على السرقة واحلاجة إىل املغدور به قياساً على قصة يوسف . هو يف املنام منقصة يف الدين والدنيا
  .عليه السالم

  الغدير

  .هو يف املنام دخول يف غدر ومكايد

  الغراب

راب والغ. ومن صار غراباً نال ماالً حراماً. هو يف املنام رجل عظيم ضخم صبور، أو معجب بنفسه خبيل
بل يغتم غماً شديداً : ومن رأى غراباً حيدثه فإنه ينال ولداً فاسقاً، وقال ابن سريين رمحه اللّه تعاىل. شؤم

ومن رأى أنه يأكل حلم غراب أخذ ماالً من . والغراب يدل على فراق األحبة والغربة. مث يفرج عنه
. ومن أعطي غراباً نال سروراً. اله أملومن رأى غراباً خدشه فإنه يهلك يف الربد الشديد، وين. اللصوص

ومن رأى غراباً سقط على الكعبة فإنه . والغراب األبقع يدل على طول احلياة وذلك لطول عمر الغراب
ومن رأى غرباناً يف داره . ومن رأى أنه ولد له غراب أبلق فهو قرة عينه. رجل فاسق يتزوج امرأة شريفة

ورمبا دلّ .  والغراب رجل حمارب غدار، ورمبا دلّ على احلرص يف املعاش.نال ماالً وعزاً إىل آخر عمره
فبعث اللّه غراباً يبحث يف األرض لرييه كيف يواري ": على اخلبايا يف األرض ودفن األموات، قال تعاىل

وغراب الزرع يدل . ، و رمبا دلّ الغراب على التغرب والتشاؤم باألخبار واهلموم واألنكاد"سوأة أخيه
ومن رأى غراباً يف داره فإن يف ذلك . والغراب إنسان فاسق كاذب. ى الرجل املمزوج باخلري والشرعل

ومن رأى غراباً يف . ومن رأى غراباً أبقع فإنه يرى شيئاً يتعجب منه يف اليقظة. املوضع إنساناً فاسقاً
  .انظر أيضاً العقعق. موضع فيموت فيه إنسان غريب

  الغراء

  .وهو صاحب ألفة. وهو رجل يؤلف بني الناس. جل حاذق قد جرب األمور الصعبةهو يف املنام ر

  الغربال
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والغربال مبرتلة الناقد للدراهم . يدل يف املنام على العلم والتمييز والعز واملنصب، والفرق بني احلق والباطل
ن عربنا الشعر ويعرب الغربال باملشط إ. واملتحيز للكالم واألعمال، وهو صاحب الورع يف املكسب

  .بالشعري، وإن املشط ينقي من الشعر وسخه، وكذلك الغربال يزيل شعث الشعري

  الغرفة

، وإن كان عازباً تزوج، "وهم يف الغرفات آمنون": هي يف املنام دالة على األمن من اخلوف، لقوله تعاىل
ومن رآها من بعيد فإا رفعة . نوالغرفة امرأة حسنة الدي. وإن كان متزوجاً رِزق ولداً أو أمة على زوجته

وإن صعد إىل غرفة جمهولة وكان خائفاً . وسؤدد وسرور، وإن كانت من طني فإا رفعة يف سرور ودين
ومن رأى . أمن، وإن كان مريضاً صار إىل اجلنة وإال نال رفعة وترأس على قومه بسلطان أو علم أو إمامة

وإن رأى أنه يف غرفة قدمية وكان . وإن كان غنياً أصيب يف مالهأنه يف غرفة جديدة وكان فقرياً استغىن، 
  .ومن رأى أنه يبين غرفة فإنه يتزوج امرأة. مسكيناً ازداد إفالساً، وإن كان غنياً ازداد غىن

  الغرق

    

أنه ومن رأى . "مما خطيئام أغرقوا فأدخلوا ناراً": من رأى يف املنام أنه غرق فهو يف النار، لقوله تعاىل
وإن . غريق فإنه خيطئ بارتكاب ذنوب كثرية، وإن مات يف غرقه فيخاف عليه الكفر، أو يغرق يف بدعة

. خرج ومل يغرق أفضى يف أمر دنياه إىل صالح دينه، وإن كانت عليه ثياب خضر فإنه ينال علماً وورعاً

وإن رأى . ذلك العذابوإن غرق وغاص يف قرار البحر فإن السلطان يغضب عليه أو يعذبه، فيموت يف 
آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت : قال. حىت إذا أدركه الغرق": كافر أنه غرق يف حبر فإنه يؤمن لقوله تعاىل

والغرق يف املاء الصايف . ومن رأى أنه مات غريقاً يف املاء كاده عدوه. "به بنو إسرائيل وأنا من املسلمني
  .غرق يف مال كثري

  الغَزال

فمن صاد غزاالً أو أهدي إليه أو ابتاعه حصل له رزق، أو تروج . نام من النساء أو األوالد املالحهو يف امل
فإن ذبح الغزال تزوج . ومن رأى أنه أخذ غزاالً أصاب مرياثاً وخرياً كثريا. إن كان عازباً أو رزق ولداً

فإنه ميلك ماالً حالالً، أو يتزوج ومن ملك غزاالً . وإن رأى غزاالً وثب عليه فإن امرأته تعصيه. جارية
  .انظر أيضاً الظبية. امرأة كرمية حرة
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  الغَزال

فلو رأى . غزال القطن وحنوه من رجل أو امرأة هو يف املنام يدل على املسافر، وإن الغزل دليل على السفر
  .أنه أصبح غراباً فإنه يدل على انتقاله من حالة إىل حالة

  الغَزل

فإن تأنت يف الغزل فإا تسافر أو . املنام أا تغزل وتسرع يف الغزل فإنه يأيت هلا غائبإذا رأت املرأة يف 
فإن غزلت كتاناً فإا تسعى إىل جمال . فإن غزلت قطناً فإا تترك صداقها على زوجها. يسافر زوجها

ومن رأى . ر فيه نصرفإن كان الغزل رقيقاً فإنه عمل بتقتري ويتعب فيه، وإن كان غليظاً فإنه سف. احلكمة
ومن رأى أنه ينقض غزالً فإنه ينقض العهود . أنه يغزل صوفاً أو شعراً أو حنومها فإنه يسافر ويصيب خرياً

  .واملواثيق

  الغزو

وانظر أيضاً اجلهاد، وانظر . إذا كان الغزو يف البحر يف املنام دلّ على الفقر والفشل والوقوع يف املهالك
  .احلرب

  الغزولي

  .ياه يف املنام على إبرام األمور، والشروع يف األعمال الصاحلة واالشتغال بالتغزل أو حمبة النساءتدل رؤ

  الغسل

فإن اغتسل باملاء . هو يف املنام يدل على التوبة من الذنوب، وقضاء الواجب من بر الوالدين أو األصحاب
باملاء احلار يف زمن الشتاء دلّ على البارد يف الشتاء دلّ على اهلموم واألنكاد واألمراض، وإن اغتسل 

وإن اغتسل للكسوفني رمبا . ومن اغتسل للعيد وكان عازباً تزوج. األرباح والفوائد والشفاء من األمراض
. وإن كان الذي اغتسل يف املنام كافراً أسلم، وإن كان جمنوناً شفي. أقدم على أمر عظيم أو أصابه نكد

أو لدخول مكة فإنه يدل على الفرح والسرور واالجتماع بالغائبني وقضاء وإن اغتسل يف املنام لإلحرام 
. ورمبا دلّ غسل الرمي على النصر على األعداء. الدين وكذلك إن اغتسل يف املنام للرمي والطواف

ومن رأى أنه اغتسل ولبس ثيابا جديدة فإن . والغسل للطواف سعي يف طلب الرزق أو خدمة األكابر
وإن كان . وإن كان سجيناً جنا من سجنه. اه اللّه تعاىل، وإن كان مديناً قضى اللّه دينهكان مريضاً شف
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وإن كان حيج رزق احلج وإن كان فقرياً أغناه اللّه تعاىل، وإن كان معزوالً . مهموماً فرج اللّه عنه مهه
لسالم حني اغتسل، ولبس ، فإن أيوب عليه ا"هذا مغتسل بارد شراب": جدد اللّه تعاىل واليته لقوله تعاىل

وإن لبس ثياباً بالية فيذهب مهه . ثيابا جديدة، رد اللّه تعاىل عليه أهله وأوالده، وكل ما ذهب عنه
ومن رأى أنه اغتسل مباء . ومن رأى أنه يرتل للغسل يف حوض أو خابية وكان عازباً فإنه يتزوج. ويفتقر

الغسل : وقيل. "وسقوا ماًء محيماً فقطع أمعاءهم":  تعاىلوشرب املاء احلار ال حيمد لقوله. حار ناله هم
وغسل اليدين بالصابون قضاء دين وزوال . وإذا اغتسلت املرأة اهولة فهو الغيث يرتل من السماء. زواج

ومن رأى أنه غسل ثوباً أصفر وأنقاه من الصفرة جنا . وغسل الثوب يدل على صالح الدين. هم ونكد
ومن . وغسل امليت يف املنام يدل على قضاء دينه. سل الثياب يدل على وفاء الدينغ: وقيل. من املرض

رأى أن ميتاً يطلب إنساناً يغسل ثيابه فإن ذلك افتقاره إىل دعاء من رآه أو إىل صدقة أو قضاء دين أو 
  .تنفيذ وصية

  الغش

    

  ."غشنا فليس منامن ": هو يف املنام دليل على االرتداد عن الدين لقوله عليه السالم

  الغشاوة

من رأى يف املنام أنّ على عينيه غشاوة من بياض، أصابه حزن عظيم، ويكون صابراً لقصة يعقوب عليه 
  .السالم يف ابيضاض عينيه

  الغشيان

  .من رأى يف املنام أنه غُشي عليه ناله أمر حمزن

  الِغضاب

  .تدل رؤيتها يف املنام على التلبيس وأخالق األشرار

  غضاةال
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. فمن رأى أنه على شجرة الغضاة فإنه يتصل برجل صلب لئيم غريب. شجرته يف املنام رجل صلب لئيم

  .الغضاة رجل شريف منيع: وقيل

  الغضايري

  .أو على االحتفال باجلموع يف اخلري أو الشر. تدل رؤيته يف املنام على بائع اجلواري والعبيد أو الدواب

  الغضب

ن رأى أنه خرج من داره غاضباً فإنه يسجن، وإن غضب ألجل الدنيا فإنه هو يف املنام سجن، فم
  .مستخف بدين اللّه تعاىل، وإن كان ألجل اللّه تعاىل فإنه يصيب قوة ووالية

  غض البصر

قل للمؤمنني يغضوا من ": هو يف املنام دليل على احملافظة على أوامر اللّه تعاىل ونواهيه، لقوله تعاىل
  ."ا فروجهمأبصارهم وحيفظو

  الغطّاس

  .يدل يف املنام على اجلاسوس، وعلى الفوائد واألرزاق

  غطيط النائم

ورمبا دلّ على األمن من اخلوف، . هو يف املنام دليل على إدراك عدوه إياه، وعلى كشف ما يريد ستره
  .ومن رأى رجالً يغط يف نومه فإن الغاط غافل. ألنه استغراق يف النوم، والنوم راحة وأمن

  الغفران

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ": هو يف املنام ملن يستحق دليل على الصدقة أو الكفارة، لقوله تعاىل
قل للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام اللّه ليجزي قوماً مبا كانوا ": وقوله تعاىل. "ما قد سلف

  ."يكسبون

  الغّل
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ومن . "وما كان لنيب أن يغل، ومن يغلل يأت مبا غلّ يوم القيامة": هو يف املنام كسب حرام، لقوله تعاىل
ومن رأى أن يده مغلولة إىل عنقه فإنه يصيب ماالً ال . رأى أنه مغلول فإنه يدعى إىل اإلسالم وهو كافر

وإن رأى أن يده غلت إىل عنقه فإن ذلك . يؤدي حق اللّه تعاىل، وإن رأى أن يديه مغلولتان فإنه خبيل
  .والغل زواج، ويدل على عمل غري صاحل. ن املعاصيكف ع

  الغالف

  .والغالف ولد أبله. هو يف املنام زوج أو امرأة خاليان من الزواج

  الغالفي

هو يف املنام يدل على زواج العازب ومحل املرأة، وإن السيف يف الغالف كالولد يف البطن، وتدل رؤيته 
  .على ستر األمور وكتم األسرار، وحفظ املال

  الغالم

ومن رأى أنه وضع غالماً يناله هم أو . "يا بشرى هذا غالم": هو يف املنام بشارة ملن رآه، لقوله تعاىل
ومن وضعت من احلوامل غالما فإا . ومن محل غالماً صغرياً نال مهاً. وإن وضع جارية نال فَرجاً. مرض

  . الصيبانظر أيضاً. تبشر جبارية، وإن وضعت جارية بشرت بغالم

  الغلبة

والغلب دال على قهر العدو من . هي يف املنام إذا كثرت دلّت على ما يوجب ذلك من فرح أو كره
  .وإذا كان من جنس واحد فالقاهر مقهور، والغالب مغلوب. احليوان

  الغلق

الغلق يف باب وقد يكون . من رأى يف املنام أنه أغلق باباً جديداً، فإنه يتزوج امرأة صاحلة إن كان عازباً
والغلق فتح يكون فيه . ومن رأى أنه أغلق قفالً تزوج امرأة. واحد أو غريه فهو بقاء ذلك األمر لصاحبه

وإن رأى أنه يريد إغالق باب داره، والباب ال . ومن رأى أن بابه مغلق فإنه حيكم يف حفظ دنياه. مكر
  .ينغلق، فإنه ميتنع من أمر يعجز عنه

الغم  
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والغم يدل على الداء واهلم بسبب أهله أو إلزامه بشيء، ورمبا دلّ ذلك على .  فرح بعد حزنهو يف املنام
بطالن الفوائد والقعود عن احلركات، وإن كان يف شيء من ذلك يف اليقظة دلّ على اخلري وبالعكس ما 

  .والغم هو السرور. ذكرناه

  الغماز

  .ه يسر بأمر مث حيزن يف ايتهومن رأى أنه صار غمازاً فإن. هو يف املنام رجل حقود

  الغنى

  .فمن رأى أنه غين افتقر، أو صار قانعاً، وإن القناعة غىن والغىن قناعة. هو يف املنام فقر

  الغناء

    

وإذا كان الصوت مجيالً فإنه يدل على جتارة نافعة، وإذا كان الصوت . هو يف املنام كالم باطل ومصيبة
ومن رأى موضعاً يغىن فيه فيقع . واملغني حكيم أو عامل أو مذكّر أو خطيب. غري مجيل فهي جتارة خاسرة

والغناء يف املنام يدل على شر ونزاع ذلك بسبب تبدل . هناك كذب يفرق حبق األحباب بكيد حاسد
ومن رأى أنه يغين قصائد بلحن جيد وصوت مجيل فإن ذلك حسن ألصحاب الغناء . احلركات يف الرقص

ومن رأى . ومن رأى أنه يغين غناء رديئاً فإن ذلك يدل على بطالة ومسكنة. حاب املوسيقاواألحلان وأص
ومن رأى أنه يغين يف احلمام فإن ذلك يدل على أن . يف منامه أنه ميشي يف الطريق ويغين فإن ذلك خري

ل على فضائح ومن رأى أنه يغين يف السوق أو يف رحبة فإن ذلك رديء لألغنياء ويد. كالمه غري واضح
ومن رأى أنه يغني يف سوق وهو من . وأمور قبيحة يقعون فيها، ويدل يف الفقراء على ذهاب عقوهلم

  .األتقياء فإنه حيضر فتنة تقع يف ذلك السوق، وغناء األراذل يف السوق يدل على نقص عقوهلم

  الغنم

واألمالك واألوالد والزرع واألشجار والغنم تدل على الغنيمة واألزواج . هي يف املنام رعية صاحلة طائعة
واملاعز نساء ذوات عرض مبذول . فالضأن نساء كرميات مجيالت ذوات مال وعرض مستور. املثمرة

ومن رأى أنه يسوق غنماً فالبيض عجم والسود . والضأن عوران مستورة باإللية. لكشف عوران
: وقيل. واالً، فإن ملك األغنام فإا غنيمة يكسبهاعرب، فإن أخذ من أصوافها و ألباا فإنه جيين منهم أم
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. ومن رأى أنه وجد غنما فإنه ينال والية ورياسة وملكاً وحكماً ونعمة. أن الغنم الكثرية قوم يساسون

ومن رأى صورته حتولت . ومن رأى قطيع غنم دام سروره، ومن رأى رؤوس الغنم وأكارعها زاد عمره
  .نظر أيضاً اخلروفا. إىل صورة غنمة نال غنيمة

  الغنيمة

هي يف املنام ملن ناهلا دالة على الفرج والسرور والرزق والظفر باملطلوب والربكة يف املال، والزيادة يف 
  .ومن أخرج مخس الغنيمة يف املنام فإنه يدل على مالزمته للصلوات اخلمس. الصنف الذي غنمه

  الغواص

بحر الستخراج اللؤلؤ فإنه يدخل يف عمل ملك وينال منه وإن رأى أنه غاص يف ال. هو يف املنام ملك
والغواص . جارية يولد منها ابن حسن، أو يطلب علماً من عامل، أو يطلب ماالً من تاجر أو من ملك

رجل داخل يف غوامض األمور، وتدل رؤيته على العامل العظيم والقدوة املقتفي أثار املرشدين واملظهر 
  .يضاً الغطاسانظر أ. حلقائق احملققني

  الغوص

ومن رأى أنه يغوص . من رأى يف املنام أنه غاص يف ماء حبر فأصابه وحل من قعره فيصيبه من امللك هم
  .يف ر، وال يقدر أن خيرج منه، فإنه ال حيتمل املضرة اليت تعرض له، وال يصرب عليها

الغي  

  .بيان احلقهو يف املنام دليل على الفتنة يف الدين، والعدول عن الرشد، و

  الغَيبة

والغيبة للمريض موت، . إذا رأى اإلنسان نفسه يف املنام قد غاب يف األرض دلّ ذلك على سفر بعيد
ومن رأى أنه غاب يف األرض من غري حفر وطال تعمقه حىت ظن أنه ال . ألهل احملبة مراقبة وكشف

  .يصعد فإنه مغرور بطلب الدنيا

  الِغيبة
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ومن رأى أنه يغتاب . الربكات، وإن الغيبة تأكل احلسنات كما تأكل النار احلطبتدل يف املنام على حمق 
إنساناً وكانت الغيبة بالفقر فإن الفقر يرجع إليه، وإن كانت بفضيحة رجعت الفضيحة إليه، فالغيبة يف 

  .املنام راجعة مبضرا إىل صاحبها، فمن اغتاب أحداً بشيء ابتلي بذلك الشيء

  الغيرة

ومن رأى أنه يغار على شيء فإنه حيرص على . نام على احلرص، فمن رأى أنه غيور فإنه حريصتدل يف امل
  .أمور الدنيا

  الغيظ

ورمبا دلّ على ارتكاب الفضائح واألمراض لتغير حال املغتاظ عند . يدل يف املنام على املوت الفجائي
ورد اللّه الذين ": يذهب ماله، لقوله تعاىلومن رأى أنه مغتاظ على إنسان فإن أمره ينقلب عليه، و. غيظه

  .والغيظ فقر وإتالف مال. "كفروا بغيظهم مل ينالوا خرياً

  الغيوم

    

كما يدل على نصر . يدل الغيم يف املنام على السفر يف البحر، لسريه ومحله املاء فيما بني السماء واألرض
أن يأتيهم اللّه يف ظلل من الغمام واملالئكة وقضي هل ينظرون إالَّ ": املؤمنني، وموت املرضى، لقوله تعاىل

ومن ركب على شيء من السحاب والغمام ارتفع قدره وسافر إن كان سليماً، أو تزوج زوجة . "األمر
  .انظر أيضاً اجلفل، وانظر السحاب. ورمبا دلّت الغيمة على الغمة الشتقاقها منها. عظيمة إن كان أعزب

  باب الفاء

  الفاختة

والفاختة قد تدل . أا امرأة غري صاحلة، كذابة سليطة، ويف دينها نقص: وقيل. نام ولد كذّابهي يف امل
  .على ربة البيت أو على امرأة ذات مروءة وشكل مجيل

  الفأرة
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والفأر الكثري . امرأة يهودية ملعونة نائحة، أو رجل يهودي أو لص نقّاب: وقيل. هي يف املنام امرأة فاسقة
ومن خرج .  فمن رأى فأراً يلعب بداره كثر رزقه، ألنه ال يكون إال يف مكان فيه رزق.يدل على الرزق

ومن ملك فأرة ملك خادما وإن الفأر يأكل مما يأكل اإلنسان . الفأر من مرتله قلّت بركته ونعمته
فأراً ومن رأى . والفأر األبيض واألسود يدالن على الليل والنهار. وكذلك اخلادم يأكل مما يأكل السيد

والفار نسوة ما مل ختتلف ألوان، . والفأرة امرأة هلا سريرة سوء فاسدة. ينقب فإنه لص نقاب فليحذر
الفار أهل : وقيل. وإن رأى فأراً جييء ويذهب سوداً أو بيضاً فيطول عمره، فالبيض أيام والسود ليال

 ومن رأى أنه رمى فارة بسهم أو حجر فإنه ومن رأى أنه قتل فأرة فإنه يظفر بامرأة سيئة،. املرتل والعيال
ومن رأى فئراناً كثرية . ومن رأى أنه اصطاد فأرة فإنه ميكر بامرأة. يغتاب امرأة سؤ أو يراسلها يف سوء

ومن . ومن رأى يف بيته فرياناً فيدخله نساء ال خري فيهن. يف موضع مائل أو يف بئر فإنه نقصان يف عمره
  .ة فيصيب ماالً قليالً من امرأة سيئةرأى أنه أصاب جلد فأر

  الفاس

وإن كان مريضاً برأسه شفي، أو حيتاج إىل احلجامة يف نقرة . تدل رؤيته يف املنام على اإلعانة والرزق
ومن رأى أن بيده فأساً فإنه يكون وكيالً أو وصياً أو أميناً، وحيسن دينه ويظفر . والفاس ولد ذكر. قفاه

ورمبا دلّ الفأس على . والفأس عبد وخادم وقوة ونصرة. دليل مضرة وتشتتالفأس : وقيل. بأعدائه
  .هو أمانة وقوة يف الدين: هو ابن، وقيل: وقال بعضهم. السفيه من الكفار

  فاطمة

  .بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم تدل رؤيتها يف املنام على فقد األزواج واألباء واألمهات

  الفاعل

لى الفقر والغىن، أو على السفر والتردد يف طلب املعاش، أو على تلفيق الكالم هو يف املنام يدل ع
وإذا رأى أن الفاعل يقلع البيوت واجلدران فتقع وحشة . وحتسينه، أو يدل على الذي ميزج احلالل باحلرام

واملعول . وإذا كان الفاعل حيفر باملعول فإن فعله فعل اللّه عز وجل. بني رجال ذلك املوضع أو ميوتون
  .رجل جيذب الناس إىل نفسه

  الفاقة
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  .السؤال ملا يرجوه من ذوي األقدار. هي إىل اللّه تعاىل يف املنام بإظهار السؤال دالة على إجابة

  الفاكهاني

وهو يف التأويل حممود، ما مل يقبض على الفواكه . هو يف املنام رجل أمني على أموال الناس وأسرارهم
ورمبا دلّت رؤيته على األوالد واألزواج .  احملاضر املفيدة أو صاحب أخبار امللوكوتدل رؤيته على. مثناً

  .واملال العاجل والربح يف األجل

  الفاكهة

هم وأزواجهم يف ظالل على . إن أصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاكهون": هي يف املنام زواج، لقوله تعاىل
: وقيل. اء له ألا تفسد سريعاً، واليابسة رزق كثريالفواكة الرطبة رزق ال بق: وقيل. "األرائك متكئون

  .ومن رأى أن فاكهة تنثر عليه فإنه يشتهر بالصالح واخلري. إن الفواكة للفقراء غىن ولألغنياء زيادة مال

  الفالوذج

فإن رأى أنه يأكل الفالوذج فإنه . هو يف املنام كالم لطيف حسن، والكثري من رزق كثري يف سلطنة وبر
  .والفالوذج رمبا دلّ على مرض الفاجل. زق من صيد أو غنيمة مع سرور وسيادةير

  الفامي

    

وإذا كان عند الفامي فواكه يابسة . هو يف املنام رجل أمني، يعلم أسرار الناس، وقد اجتمعت عنده أموال
اس يف التأويل يف جراب أو جواليق فإنه مال رجال أودعوه سراً حيفظه، وإن اجلراب واجلواليق واألكي

وتدل رؤية الفامي على إجناز األمور . أسرار، فإن ظهر منها شيء فإنَّ السر ينكشف ويكون الفامي خائناً
  .والصدق يف الوعد، وعلى تفريج اهلموم واألنكاد واألمراض

  الفانيذ

  .هو يف املنام فرح وسرور، ورزق سهل

  الفتى
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 على األعداء قياساً على قصة إبراهيم عليه السالم فإنه تدل رؤيته يف املنام على احلظ والقبول وانتصار
ورمبا دلّت رؤيته على . "قالوا مسعنا فىت يذكرهم يقال له إبراهيم": كسر األصنام ونكّل ا، فقال تعاىل
استعينوا ": ورمبا دلّت رؤيته على قضاء احلاجات ألنه ورد يف األثر. العداوة ألهل البغي وانتصار عليهم

انظر أيضاً . ومن رأى من املردان زرعاً حسناً بنت له عذار مليح. "ء حوائجكم بالوجوه الصباحعلى قضا
  .الشاب وانظر الصيب

  الفتال

. تدل رؤيته يف املنام على املكر واخلديعة والسحر، ورمبا دلّت رؤيته على تسهيل األمور والزواج للعازب

فمن .  مربم األمور حبكم األسباب كاملفيت وذي الرأيوالفتال يدل على النساج واملسافر، ورمبا دلّ على
  .رأى أنه يفتل حبالً فإنه يسافر إن كان من أهل السفر

  الفتح

  .يدل فتح األقفال واألماكن املغلقة يف املنام على تيسري العسري وتسهيل الرزق

  الفتق

  .فتق الشيء يف املنام يدل على الفرقة أو الزوجة البكر

  الفتك

 املنام على أنه من العدو، ورمبا كان جراداً يهِلك، أو ناراً جتتاح، أو سيالً يغرق كما يفتك يدل الفتك يف
  .العدو بسيفه

  الفتل

من رأى يف املنام أنه يفتل حبالً أو خيطاً أو يلويه على نفسه أو على قصبة أو غري ذلك فإنه يسافر على 
 أنه ينتف حليته ويفتلها حبالً فإنه يأخذ رشوة ومن رأى. كل حال، فإن سهل عليه الفتل سهل عليه سفره

  .انظر أيضاً اللَي. وقد يدل الفتل على إبرام األمور أو الشركة أو الزواج. على شهادة زور

  الفتنة
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  ."إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة، وإن اللّه عنده أجر عظيم": هي يف املنام مال وأوالد، لقوله تعاىل

  الفتيلة

فإن وقعت منها شرارة . انة ختدم الناس، فإن رأى أا احترقت كلها فإن القهرمانة متوتهي يف املنام قهرم
ومن رأى فتيلة سراج أو قنديل طفئت فإن مريضاً ميوت يف . يف قطن فاحترق فإا ختطئ خطأ أو تزل زلة

  .ذلك املكان أو خرب غائب يقدم نعيه

  الفجر

ع فإنه ينال فرحاً وسروراً متتابعاً ألن الفجر بياض بعد ومن رأى الفجر قد طل. هو يف املنام هدى ونور
ومن رأى أنه ضاع له شيء يف ليل مظلم فوجده يف طلوع الفجر فإن له على غرميه شيئاً ينكره . ظله

: انظر أيضاً. "وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا": فيشهد له شاهدان فيصح ذلك لقوله تعاىل

  .الصبح

  الفجل

من رأى يف يده فجالً فإنه يعمل عمالً يكون : نام رجل بدوي، والفجل حج ورزق حالل، وقيلهو يف امل
  .فيه خري، ويعقبه ندامة

  الفجور

  ."وال يلد إال فاجراً كفارا": هو يف املنام دال على الكفر، لقوله تعاىل

  .وفجورها الولد. وفجور املرأة احلامل خالصها

  الفحام

والفحام يعبر بالسلطان اجلائر . لضرور واألنكاد، والفنت وسواد الوجه والكذبتدل رؤيته يف املنام على ا
  .الذي يأخذ أموال الناس

  الفحم
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ومن رأى أن فحماً قد . هو رزق من السلطان: وقيل. هو مال حرام: وقيل. هو يف املنام رجل خطري
ومن . م يف الشتاء يعبر باملالوالفح. دبت فيه النار فإنه رجل ممتحن قد ظلمه السلطان وأخذ ماله غصباً

كل شيء يوقد يف النار فهو دليل : وقيل. رأى أن رجالً وهبه عبداً نوبياً فتأتيه هدية أكياس من الفحم
  .فسق

  الفخ

فمن رأى أنه ينصب فخاً لصيد عصفور فإنه ميكر برجل . هو يف املنام رجل قليل الدين ذو حيلة ومكر
فخاً، وكلما حصل فيه طري طار فإا تطلب احلمل من زوجها وال وإذا رأت املرأة أا تنصب . ضخم

  .انظر أيضاً الشبكة، وانظر الصيد. يثبت هلا محل

  الفخاري

وتدل رؤية الفخاري على الفخر . هو يف املنام رجل يعاجل الكيزان واألواين، وهي خدم أو نساء متدينات
  .بالنسب واملال واجلمال

  الفخذ

    

ومن رأى قطعة . ومن رأى وجعاً بفخذه فقد أساء إىل عشريته. ذه فليس له عشريةمن رأى نقصاناً بفخ
ويدل . والفخذ يدل على أحد أركان البيت وأحد عمده. حلم قد لصقت بفخذه فينسب له ولد ليس منه

ومن رأى أن . ومن رأى أن فخذه قُطع تغرب عن قومه حىت ميوت غريباً. الفخذ على القبيلة اليت هو منها
  .خذه من حناس فإن عشريته تكون جريئة على املعاصيف

  الفخر

فإن . وتدل تزكية املرء نفسه على اكتسابه إمثاً. هو يف املنام دليل على املال وبسط الرزق، واليد واللسان
. وإن رأى شيخاً جمهوالً يزكيه فإنه يصيب ذكراً حسناً مجيالً. رأى كأن شابا جمهوالً يزكيه انقاد له عدوه

  . كان الشيخ والشاب والشيخ معروفني نال بسببهما رئاسة وعزاًوإن

  الفرار
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. "ففروا إىل اللّه إين لكم منه نذير مبني": هو يف املنام الرجوع إىل اللّه تعاىل، واإلنابة إليه، لقوله تعاىل

فرار نال وإن رأى عاملٌ ال. فمن رأى أنه يفر من عدو خيافه أمن منه. والفرار والية وأمن وتوبة وموت
: ومن رأى أنه يفر وال خياف فإنه ميوت، لقوله تعاىل. القضاء ألن موسى عليه السالم حكم بعد فراره

وفرار الكفار فرار بعينه، لقوله . وفرار اجليوش نصرة. "قل لن ينفعكم الفرار إن فررمت من املوت أو القتل"
  ."وقذف يف قلوم الرعب": تعاىل

  الفراسة

ولو كنت أعلم ":  أنه يتفرس، وحلم الغيب فيكثر خريه وال ميسه سوء، لقوله تعاىلمن رأى يف املنام
  .والفراسة خري وجنا ة. "الغيب الستكثرت من اخلري وما مسين السوء

  الفَراش

تدال رؤيته يف املنام على اجلهل وعدم التجارب خبدمة امللوك، ورمبا دلّت رؤيته على احملبة وإلقاء النفس 
يوم يكون الناس كالفراش ":  رؤيته على عبدة النار أو اخلوف واجلزع، لقوله تعاىلوتدل. للتلف

والفراش للفالحني يدل على البطالة والشدة وموافقة النساء . والفراش عدو ضعيف مهني. "املبثوث
وفراش القز يدل على األخيار الذين بذلوا خريهم وكفوا شرهم، ورمبا دلّ على قرب األجل . السيئات

اية العملو.  

  الِفراش

والفراش جارية، وهو . ومن باع فراشه طلق امرأته، وإن كانت مريضة فإا متوت. هو يف املنام امرأة
راحة، فلني الفراش طاعة املرأة لزوجها وانقيادها له، وسعته حسن خلقها، وجدته حداثتها وإن كان 

ن ديباج فهي امرأة جموسية، وإن كان الفراش من صوف أو شعر أو قطن فهي امرأة غنية، وإن كان م
أبيض فهي امرأة متدينة، وإن كان أسود فهي تعمل عمالً ال يرضي اللّه تعاىل، وإن كان أخضر فإا امرأة 

ومن رأى أنه اشترى فراشاً تزوج امرأة، وإن كان الفراش جديداً فإن املرأة . ذات دين وعبادة ونسك
سدة غري متدينة، وإن رأى أن فراشه حتّول من موضعه فإنه يطلق حسناء، وإن متزق الفراش فاملرأة فا

والفراش دال على الولد لقوله . زوجته، وإن رأى أن فراشه على باب سلطان فإنه يتوىل والية جسيمة
، ومن رأى يف فراشه صالحاً أو فساداً أو زيادة أو نقصاً فتأويل ذلك يف "الولد للفراش": عليه السالم

ومن رأى أنه طوى فراشه فوضعه ناحية . أى مع فراشه فراشاً آخر فإنه يتزوج امرأة أخرىوإن ر. امرأته
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ومن رأى أنه نائم على فراش، فإنه يأمن مما خياف، وقد يكون غافالً يف دينه، وإن . فإنه يغيب عن امرأته
  .النوم غفلة

  الفَراش

اش أيضاً دالّل الرقيق. ينهاوهو الذي يصنع الفرش وهو يف املنام رجل يلي أمور النساء ويزوالفر.  

  الفران

ورمبا دلّت رؤيته على الفرار . تدل رؤيته يف املنام على العامل مبصاحل الناس، أو على املؤدب والسجان
وتدل رؤيته للعازب على الزواج، وللمتزوج على األوالد، . ورمبا دلّ على الرجل الكثري النسل. والنأي

  .لطان، أو على ترك الطاعات وإمهال الصالة، واهلم والغم والفقرورمبا دلّ على خادم الس

  الفراء

. ويف الشتاء على العافية والنشاط وتفريج األحزان. تدل رؤيته يف الصيف على اهلموم واألنكاد واألمراض

وفرو الثعلب رجل مكار مراوغ، وكذلك فرو النمر . وفرو السمور رجل غشوم وكذلك فرو السنجاب
. فرو السمور سؤدد وخبث وقلة دين، وفرو السنجاب عز وتفاخر وزينة بال دين: وقيل. رجل غشوم

وفرو السباع يدل على رجال ظاملني، . ومن رأى أنه يصلح فروه فإنه يصيب مكروها من حيث ال يتوقع
  .أا دليل السؤدد: وقيل

  الفَرج

    

. للسفر وعقد الشركة وكشف األسرارهو يف املنام فَرج ملن هو يف شدة، وزواج للعازب والتوجه 

وأتوا البيوت ": والفرج دال على السجن أو باب البيت الذي أمره اللّه تعاىل أن يؤيت منه، قال اللّه تعاىل
والفرج خادع . ويدل الفرج على القرب أو التنور. والفرج احملراب والقبلة اليت يتزوجه إليها. "من أبواا

  .ماكر

  الفرح
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ورمبا دلّ على . "ال تفرح إن اللّه ال حيب الفرحني": يدل على اهلم واحلزن، لقوله تعاىلهو يف املنام 
. التشاغل عن الطاعة، فإن كان الفرح خلرب خري كخالص سجني أو عافية مريض فإا انتقاالت صاحلة

  .انظر أيضاً السرور. والفرح يف املنام هم، فمن رأى أنه فرح فإنه يغتم

  فرزان الشطرنج

  .انظر أيضاً الشطرنج.  رؤيته يف املنام على املنصب اجلليلتدل

  فَرس الشطرنج

. وللمريض على الرتع واملوت. ورمبا دلّت على االحتيال للقبض. تدل رؤيته يف املنام على العقود من املال

  .انظر أيضاً الشطرنج

  الفرصاد

ومن رأى أنه يأكل .  واألوالدوشجرته رجل كرمي كثري املال. هو يف املنام قروض من أموال الناس
  .انظر أيضاً التوت. واألسود منه دنانري واألبيض دراهم. الفرصاد فإنه يأكل ماالً من كسب واسع

  فرعون

ومن رأى فرعون حسن احلال فهو سوء حال اإلمام وقومه، كما أن سوء حال . هو يف املنام عدو الدين
  .ل فرعوناً فإنه ينال قوة، ويفسد دينهومن رأى أنه حتو. فرعون حسن حال اإلمام وقومه

  الفرن

ويدل فرن السوق على دار احلاكم، وعلى الكتاب الذي . يدل فرن البيت على صاحب الدار أو خادمه
يتعلم فيه الصبيان، وعلى السجن، وعلى قضاء احلاجات، ورمبا دلّ على الفوائد واألرزاق، وعلى الشفاء 

والفرن يدل على . ه وأعوانه أو صبيانه الذين يستعني م على صنعتهوعدة الفرن وآلته جند. من األمراض
والفرن اهول رمبا دلّ على دار السلطان أو دار احلاكم ملا فيه من إيقاد . مكان معيشة صاحبه ومكسبه

ومن بعث حبنطة أو شعري إىل الفرن اهول وكان مريضاً مات، وإن . ورمبا دلّ الفرن على السوق. النار
  .انظر أيضاً التنور.  يكن مريضاً وكان علية عشر السلطان أو كراء أو بقية من مغرم أدى ما عليهمل

  الفرنج
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  .رؤيتهم يف املنام تدل على فرار وجناة

  الفَروج

ومن مسع أصوات الفراريج فإنه يسمع . وتدل الفراريج على أوالد السيب. هو يف املنام مملوك صغري
والفراريج اإلناث جواٍر وعبيد . أنه يأكل حلم فراريج نال ماالً من رجل كبريوإن رأى . أصوات الفاسقني

  .انظر أيضاً الديك. ووصائف

  الفزع

ومن رأى أنه مات من الفزع فإنه يفتقر وال يوصل احلقوق إىل . إنه شر وفساد: وقيل. هو يف املنام سرور
  .أصحاا

  الفساء

والفساء يدل على إفشاء األسرار وزوال، ما يف . أصابه غمومن فسا . هو يف املنام كالم قبيح فيه ذلّة
  .الباطن من الغل واحلقد، ويدل على الراحة مجد التعب، وعلى قضاء الدين، وعلى األخبار الرديئة

  الفستق

. والفستق األخضر تعب ونكد، واليابس شر وخصومة. والفستق جمال هينء. شجرته يف املنام رجل كرمي

  .ورمبا دلّ على قرب ميالد احلامل. ن البحر والربواملاحل رزق هينء م

  الفسطاط

ومن . أو يزور قبور الشهداء. من رأى يف املنام أنه ضرب فوقه فسطاط، فإنه يصيب سلطاناً ويقوى أمره
والفسطاط امللك، فإن طُوي هلك سلطانه . رأى فسطاطاً أو خباًء أو خيمة يف فالة من األرض فإنه شهيد

واهول .  متلك الفساطيط أو استظل بشيء منها فإن ذلك يدل على نعمة ينعم عليه اومن. ونفد عمره
من الفساطيط والسرادقات والقباب إذا كان لونه أخضر أو أبيض دلّ على الرب والشهادة، وبلوغه ذلك 

  .انظر أيضاً السرادق. بالعبادة، أو دلّ على زيارة بيت املقدس

  الفسقية
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ورمبا دلّت الفسقية على املرأة . فإن قيل فيها بركة فهي بركة. يتوفاه اإلنسان من الفسقهي يف املنام ما 
وإن كان حوهلا أمالك وعقارات فهي ذات خدم . اجلميلة، فإن كان يف الفسقية مال فهي امرأة غنية

ة ال نفع وإن مل يكن فيها ماء فهي امرأة فقري. وأوالد، ورمبا دلّت على من هو مستعد لقضاء احلاجات
  .ورمبا دلّت الفسقية على الفسق والكرب عند أهل ذلك املرتل أو يف ذلك احملل. منها أو هي امرأة عاقر

  الفصاحة

    

وإن . من رأى يف املنام أنه كان أعجمياً فصار فصيحاً، فإنه ينال شرفاً وعزاً وملكاً، حىت ال يكون له نظري
ومن رأى أنه يتكلّم بكل لسان فإنه ميلك أمراً . كون مذكوراًكان والياً أخذ الدنيا، وإن كان تاجراً في

  .والفصاحة عز وحكم. كبرياً من الدنيا

  الفصاد

فإن فصد رجالً بالعرض فإنه يطعن، ويلقى العداوة، فإن فصد . هو يف املنام رجل طعان على احلديث
ومن . لراحة والشفاء من األسقامواملفصود دليل على ا. بالطول فإنه يتكلّم باجلميل ويؤلف بني الناس

ومن رأى أن رجالً شاباً فصد عرقه بالطول فإنه . فُِصد يف املنام يف عضو احتاج إىل فصده فيه يف اليقظة
. وإن رأى أن فصده بالعرض فانقطع عرقه فإن قريباً له ميوت. يسمع من عدو كالماً أو طعناً يؤثر فيه

وإن رأى . ف ماله، وإن كان يف يده اليسرى فإنه يظفر يف شريكهوإن كان الفصد يف يده اليمىن فيتضاع
أن شخصاً فصده فإنه يسمع كالماً من صديق، فإن خرج من عرقه دم فيؤجر عليه، وإن مل خيرج منه دم 

. وإن فصده عامل وخرج منه الدم يف طست أو يف طبق فإنه ميرض. فيقال فيه حق وخيرج الفاصد من إمث

وإن افتصد وكره خروج الدم منه فإنه ميرض ويصيبه . اً فإنه يسمع كالماً من امرأتهوإن فصده ومل ير دم
وإن فصد امرأته ولدت بنتاً إن كان العضد طوالنياً، وإن كان عرضانياً فيقطع ما بينها وبني . ضرر يف ماله

ن أن الدم غلبه، وإن ظ. ومن رأى أنه يريد أن يفتصد فإنه يريد أن يتوب من إمث. أقارا مبوت أو حياة
والفصد خروج . وإن كان الدم أسود فإنه مصر على ذنب عظيم وسيتوب منه. فإنه يف هوى وإمث غالب

والفصد للصيب . مال يف كتابة حجة وإن املبضع كالقلم، والدم كاملداد، والبكر إذا فصدت فإا تتزوج
. فصد احلامل وضعها ونفاسهاو. وفصد السجني بشارة خبروجه، ألن الدم مسجون يف العروق. ختان

وفصد املرأة اهولة دنيا مقبلة . وفصد الغين زكاة ماله. وإن كان الفصد يف غري شهر الوضع فإا تسقط
  .على من رآها
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  الفصيل

إن مس الفصيل وكل صغري من : وقيل. فمن رأى عنده فصيالً رِزق ولداً ذكراً. هو يف املنام ولد شريف
  .دل على اهلم واحلزنأوالد احليوانات ي

  الفضة

ومن رأى . والنقرة من الفضة جارية حسناء بيضاء، ألن الفضة من جوهر النساء. هي يف املنام مال جمموع
. فإن رأى أنه يذيب فضة فإنه خياصم امرأته ويقع يف ألسنة الناس. أنه يستخرج فضة كثرية أصاب كرتاً

أو يطاف عليهم بآنية ": احلة موجبة لدخول اجلنة، قال تعاىلواآلنية من الفضة متاجر ألرباا أو أعمال ص
ورؤية األواين العظيمة مع األواين احلقرية فساد وبدعة وشبهة يقف . "من فضة، وأكواب كانت قواريرا

  .عندها الرائي

  الفظّ

لقلب النفضوا من ولو كنت فظاً غليظ ا": من نِعت يف املنام بالفظ وكان متولياً فإنه يعزل، قال اللّه تعاىل
  ."حولك

  فعل الخير

وما تنفقوا من خري يوف إليك ": من رأى أنه أنفق ماالً يف طاعة اللّه تعاىل فإنه يرزق ماالً، لقوله تعاىل
  .فإن مل يفعل اخلري وكان يف حرب مل ينصر، وإن كانت له جتارة خسر فيها. "وأنتم ال تظلمون

  فعل الشر

  . ونكد يلقاه اإلنسان يف اليقظةهو يف املنام يدل على هم

  الفُقّاع

والفقاع وكل شراب أصفر يدل على املرض . هو يف املنام رزق بتعب من رجل خبيل، أو مالقاة حبيب
  .ورمبا دلّ على رزق من خادم. ملن شربه

  الفُقّاعي
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لى كشف ورمبا دلّ ع. تدل رؤيته على الشرايب ملا عنده من الشراب احللو واحلامض واحلار والبارد
  .األسرار واألنكاد ملن يطلبها، أو على حفظها لقاصدها

  الفقر

، "رب إين ملا أنزلت إيلّ من خري فقري": هو يف املنام غىن، فمن رأى أنه فقري نال طعاماً كثرياً لقوله تعاىل
 كثريو ومن رأى أنه فقري يسأل الناس فإنه يكون كثري الدعاء، ألن السائلني. اخلري خبز الشعري: قيل

وإذا أُعطي السائل يف املنام نال ماالً بال تعب وإن الكد بالسؤال ربح بال رأس مال وأخذ بال . الدعاء
  .من رأى أنه فقري ينال خرياً: وقيل. عطاء

  الفقوس

  .انظر أيضاً القثّاء. هو يف املنام ملن رآه أرزاق هنيئة

  الفقيه

    

وإن كان الرائي عاصيا تاب إىل اللّه تعاىل، أو كان جاهالً . العلمرؤيته يف املنام دالة على الذكاء والفطنة و
، فإن كان شافعياً وانتقل "من يرد اللّه به خرياً يفقهه يف الدين": اهتدى، أو كافراً أسلم، قال عليه السالم

 يف املنام إىل غري مذهبه أتى الرخص أو اقترض أو صار صاحب فتنة أو نفاق، أو انتقل من مكان إىل

  .غريه

  فك الشيء

  .هو يف املنام وحشة بني اجلمع والفك

  الفالس

  .هو يف املنام رجل يربح ماالً إذا كان يف الرؤيا دليل خري، وإن كان دليل شر فإنه يفلس

  الفلس
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والفلوس صخب . ومن رأى أنه بلع درمهاً وأخرجه فلساً فإنه زنديق. هو يف املنام كالم مع رياء وجمادلة
ا قضاء حاجةوإذا كا. وشرن بلع ديناراً وأخرجه فلساً فإنه يكفر بعد . نت الفلوس يف الفاقة فإوم

والفلوس تدل على الضيق واحلزن . اإلسالم، والفلس غش وكفر، والفلوس تعب وسأم ملن أصاا يف املنام
ليس يف والفلوس تف. ورمبا دلّت الفلوس على الرزق أو الفرج بعد الشدة. والكالم الذي يتبعه غم

  .انظر أيضاً الدرهم. احملاكمات أو يف املناظرات بني العلماء

  الفلفل

والفلفل . بل ينال ماالً شريفاً يف تعب: وقيل. من رأى أنه يأكل فلفالً يف يسقى سماً، أو يقع يف مهة رديئة
  .الكثري مال إذا مل يؤكل، فإذا أُكل من شيء فهو هم ألن فيه لذعاً للحلق

  الفلك

. والفلك الثاين كاتب امللك. أى يف منامه أنه الفلك األول فإنه يصحب أمرياً ظاملاً أو وزيراً كذاباًمن ر

ومن رأى الفلك الرابع فإنه يصاحب اخلليفة أو ملكاً عظيماً، فإن . ومن رأى أنه يف الفلك الثالث تزوج
 فإنه يرى صاحب حرب امللك أو ومن رأى الفلك اخلامس. مل يكن أهالً لذلك فإنه يتزوج امرأة مجيلة

ومن رأى الفلك السابع فإنه يلتقي . ومن رأى الفلك السادس نال علماً وفضالً وكان حازماً. رجالً ورعاً
ومن رأى الفلك التاسع صاحب . ومن رأى الفلك الثامن فإنه يصحب ملكاً عظيماً. بصاحب امللك

وإن . ك احمليط فإنه يرى اخلليفة األعظم أو امللك األعظمومن رأى الفلك العاشر وهو الفل. رجالً جليالً
وإن رأت امرأة . رأى الفلك الكلي فإنه يقرب إىل اللّه تعاىل وينال جاهاً أو يصحب أعظم ملوك األرض

  .أا حتت الفلك األسفل فإا تتزوج بكاتب األمري أو ببعض موظفيه

  فلكة المغزل

. فإن ضاعت الفلكة وكانت ذات زوج طلقها زوجها. ل تزوجتإذا رأت املرأة أا أصابت فلكة مغز

. فإن رأت أا تنقض غزهلا فإا تنقض عهدها. فإن رأت أا ردت الفلكة إىل املغزل راجعها زوجها

  .وفلكة املغزل دالة على الثبات يف األمور وعلى الدليل للمسافر والزواج للعازب

  الفلكي

  .نساء من اإلماء واجلواريرؤيته يف املنام تدل على دالل لل

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  421  

  الفم

وما خيرج من . هو يف املنام مفتاح أمر صاحبه وخامته، ووعاء صالحه وفساده، وجمرى رزقه وقوام أمره
. ومن رأى أن فمه مقفل عليه فإنه كافر باهللا تعاىل. الفم فهو يف التأويل من جوهر الكالم يف خري وشر

املسكن، والسجن واحلمام، والطاحون والزوجة، واملعبد والفم دال على املوت واحلياة، والكالم و
  .وإن رأى املريض أن فمه كرب وحسن دلّ على سالمته وحياته. والرزق

  الفن

ورمبا دلّت رؤيته على . يدل يف املنام على الشفاء من األمراض، واألمن من اخلوف، واألنس بعد الوحشة
  .ملالبس أو الوجوه احلسنةرؤية األماكن اجلميلة أو األلوان املختلفة أو ا

  الفناء

  .انظر أيضاً املوت. والفناء عند أهل الطريق وجود وبقاء. هو يف املنام يدل على إبطال الفوائد

  اللفهاق

واللهاق للمريض . من رأى أن به فهاقاً فإنه يغضب ويتكلم مبا ليس من شأنه، أو ميرض مرضاً شديداً
  .موت، ولغريه دليل على الرزق

  الفهد

و الفهد عدو مذبذب ال يظهر العداوة وال . دل رؤيته على العز والرفعة، والدالل مع الغضب واخلصامت
  .ومن كان له فهد يصيد به فهو رزق وعز. الصداقة، فمن نازعه نازع إنساناً

  الفوطة

  .ورمبا دلّت على احلج واإلحرام. هي يف املنام تدل على خادم

  الفوة

  .هي يف املنام مال مع مرض

  الفيال
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  .يدل يف املنام على مؤدب أبناء امللوك

  الفيروز

وإذا رأت امرأة أن بيدها سكيناً بنصاب فريوزج ولدت غالماً . هو يف املنام فتح ونصر وإقبال وطول عمر
  .يطول عمره

  الفيل

    

يالً يف فمن ركب ف. هو يف املنام ملك أَعجمي مهاب، بليد القلب حامل لألثقال، عارف باحلرب والقتال
ومن ركب فيالً يف النهار . املنام، أو ملكه اتصل بسلطان، ونال مرتلة عالية، وعاش طويالً يف عز ورفعة

أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب ": طلق زوجته، ورمبا غدر ومكر ورجع غدره ومكره عليه، لقوله تعاىل
وإن . فإنه يعلو ملكاً ضخماً شحيحاً ويغلبهومن ركب فيالً يف الليل . والفيل يف املنام رجل ملعون. "الفيل

. رأى أنه ركب بسرج وهو يطيعه فإنه يتزوج ابنة رجل ضخم أعجمي، وإن كان تاجراً عظمت جتارته

الفيل ملك كثري النعمة : وقيل. وإن رأى أنه حيلب الفيل فإنه ميكر مبلك ضخم وينال منه ماالً حالالً
وإن ركبه . فإن رأى أنه ضربه خبرطومه نال خرياً ونعمة. ني اجلانبواجلود، والكرم والصرب، واملداراة ول

ويدل الفيل على األقوام الصاحلني، والعلماء وأشراف الناس، ويدل على شدائد وشقاء . نال وزارة ووالية
ومن رأى أن الفيل يتهدده فإن ذلك . وإن رأى أن الفيل مقتول يف بلدة فإن امللك ميوت أو يقتل. وتعب
وإذا رأته املرأة فليس هو بدليل خري . لى مرض، وإن ألقاه حتته ووقع فإن صاحب الرؤيا ميوتيدل ع

ومن رأى أنه يكلم الفيل نال من امللك خرياً كثرياً وإن رأى أن الفيل تبعه ركضاً نال مضرة . كيفما رأته
ومن رأى أنه ركب فيالً . لسننيمن ملكه وإن رأت املرأة أا راكبة فيالً فإنه دليل موا وتعبر األفيال با

ومن رأى أنه أكل حلم فيل أصاب ماالً من سلطان، وكذا إن أخذ من أعضائه أو . يف حرب فإنه يهلك
وإذا رؤي الفيل خارجاً من بلد فيها . وال خري يف رؤيا الفيل ألهل الصالح والورع. جلده أو عظامه

ومن رأى أقواماً يركبون أفياالً وكانوا يف .  أعجمياًومن رأى أنه قتل فيالً قهر رجالً. طاعون زال عنهم
ومن رأى فيالً أقبل من بلدة إىل . ورمبا دلّ ركوب الفيل على الظلم والكذب. حرب فإم مغلوبون

  .أخرى فإنه سلطان يتحرك من بلدة إىل أخرى

  فيل الشطرنج
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انظر . عند احلاجة أو القعود عن السعيتدل رؤيته يف املنام على اللهو واللعب، والزمانة ملن ترجى حركته 
  .أيضاً الشطرنج

  الفيء

ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فلله ": هو يف املنام يدل على املغنم يف املال السريع، قال تعاىل
  .، وانظر أيضاً الظل"وللرسول

  باب القاف

  قابيل

فطوعت له نفسه قتل أخيه، فقتله، ": عاىلمن رآه يف املنام فإنه يطغى، ويقتل نفساً بغري حق، لقوله ت
فأصبح من ": ومن رأى قابيل ومل يكن قاتالً فإنه يندم على فعل فعله لقوله تعاىل. "فأصبح من اخلاسرين

  ."النادمني

  القار

هو يف املنام سترة ووقاية من احلر، ورمبا دلّ على الصفة من امسه، ورمبا دلّ على املال، وإن ابن سريين 
ويدل القار على الثبات . ورمبا دلّ على الربح والتوبة كما عبر. ه تعاىل جعل كَل سواد ماالًرمحه اللّ
  .املقري ال يتغري: لقوهلم

  القارورة

، والقارورة "رفقاً بالقوارير": بل هي امرأة لقوله صلى اللّه عليه وسلّم: هي يف املنام جارية أو غالم، وقيل
. وقارورة البول امرأة زانية.  على املرض، أو على املرأة الزانية املبذولةامرأة ال حتفظ سراً، ورمبا دلّت

ورمبا دلّت القوارير على الرجال املختلفي األجناس، ورمبا . وقنينة اخلمر خادمة مترددة يف نقل األموات
رأى أن ومن . دلّت القوارير على النميمة، واإلطالع على األسرار، والقوم الذين ال وفاء هلم وال مودة

رأيت البارحة أن رجالً ميتاً من أقاربنا قال : وقال يل رجل. قارورة انكسرت ذهبت عنه من داره فتنة
ناولين هذه القنينة اليت فيها اخلمر فناولته إياها فشرب منها، مث أعطاين إياها فقلت له هذه امرأة حبلى : يل

ولدت أخيت، وكانت مشرفة على املوت من نعم، : فقال. تشرف على املوت، مث تربأ بإذن اللّه تعاىل
  .صعوبة الطلق يف الوالدة مث شفيت
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  القارئ

. إذا كان القارئ على املقابر دلّت رؤيته على النصح ملن ال يقبله، وعلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  .والقارئ يف اجلنائز يدل عاد الرياء باألعمال. والقارئ يف املهمات عز ورفعة وصيت حسن

  القاص

ورمبا دلّ على . تدل رؤيته يف املنام على االطالع على األخبار، ونقل األحاديث سقيمها وصحيحها
  .انظر أيضاً الراوية. قصاص اآلثار والوعاظ والقراء والعارفني باستخراج املخبآت

  القاضي

    

 كان سوقيا أوىف الكيل من رأى يف املنام أنه ولّي القضاء فعدل فيه، فإن كان تاجراً كان منصفاً، وإن
وإن رأى . وإن كان جيور يف قضائه وكان والياً فإنه يعزل، وإن كان مسافراً قُِطع عليه الطريق. وامليزان

. قاضيا وضع امليزان فرجح فإن له عند اللّه تعاىل أجراً وثواباً، وإن شال امليزان فإنه نذير له من معصية

ومن . والقاضي اهول هو اللّه تعاىل. يسمع شهادة زور ويقضى اوإن رأى أنه يزن نقوداً رديئة فإنه 
رأى أنه حتول قاضيا أو حكيماً أو صاحلاً أو عاملاً فإنه يصيب رفعة وذكراً وزهداً وعلماً فإنَ مل يكن 

ومن رأى وجه القاضي مستبشراً . لذلك أهالً فإنه يبتلى بأمر باطل، وإن كان مسافراً قطع عليه الطريق
وإن رأى مريض أنه يقضى له فإنه يكون إىل خري ويربأ، وإن رأى املريض . قاً فإنه ينال بشرى وسروراًطل

وإن كان اإلنسان يف خصومة ورأى أنه قاعد يف موضع احلاكم أو أنه احلاكم . أنه يقضى عليه فإنه ميوت
  .ف يؤول بالطبيبوالقاضي املعرو. فإنه ينتصر، ألن احلاكم ال حيكم على نفسه بل على غريه

  القاعدة

من رأى يف املنام قواعد األحجار فإنهم العلماء أو جمالسهم اليت جيلسون فيها أو دوام اليت يركبوا، أو 
والقواعد من النساء الاليت ال يرجون ": ورمبا دلّت القواعد على النساء لقوله تعاىل. سفنهم اليت تسافر م

وقواعد اجلوامع قوم . ورمبا دلّت القاعدة على قاعدة الدين. لى الزوجةورمبا دلّت القاعدة ع. "نكاحاً
  .وقواعد الكنائس أرباب هوى وغفلة أو ضاللة. وقواعد املساكن نساء، صاحلات حمصنات. صاحلون

  القاعة
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 هي يف املنام دالة على الراحة، وعلى زوال الفاقة، وعلى الزوجة السهلة العريكة القليلة املؤونة، أو على

هذا . املنصب اجلليل، قليل اخلطري، أو العلم القريب املأخذ، وعلى الولد البار واخلادم املوافق واملال الرابح
  .إذا كانت نظيفة مرتبة، أما إذا كانت وسخة مظلمة أو وجدت فيها حشرات انعكس اخلري كله بشر

  القالب

ا، وقوالب الرجل تدل على ما يمشى فقوالب الرأس تدل على ما تعلوه: هو يف املنام يدل على أشكاله
  .وكذلك قوالب احللواء. فيها

  القامة

وال خري يف القامة الطويلة إذا . طوهلا يف املنام دليل على الفتنة، ورمبا دلّ ذلك على الشح والتظاهر بالطول
أجله ومن رأى قامته طالت فوق احلد فإنه قرب . قصرت، فإنه دالة على احنطاط القدر أو قرب األجل

وقصر . ومن رأى ِقصراً بقامته وكان صاحب والية عزل عنها. لقربه من السماء، أو سقوطه عن مرتبته
  .وطول القامة لطالب الوالية وامللك بلوغ األمل. القامة عجز عن حماكمة أو خماصمة

  القائد

االً وجاهاً إن كان أهالً ومن رأى أنه قائد اجليش فإنه ينال خرياً وم. هو يف املنام رجل مشهور ال يبايل
ويدل للعبد على . وإذا كان فقرياً دلّ على اضطرابه. لذلك، وإن مل يكن له أهالً فإنه دليل على موته

  .عتقه

  القباقيبي

  .تدل رؤيته يف املنام على الزهد والتوبة، والطهارة والزواج للعازب

  القبان

. ورمبا دلّ على احلاكم. لعلم واهلدى واتباع احلقتدل رؤيته يف املنام على الوالد أو الزوج، أو على ا

والقبان ملك عظيم، ومسماره قوام ملكه وحياته، والعقرب صاحب سره، والسلسلة غلمانه، والكفة 
  .مسعه، والرمانة فصله الذي يفصل به القضاء، وعدله يف حكمه

  القباء
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 أو ديباج فتأويل ذلك سلطان يصيبه فمن رأى أن عليه قباء من خز أو أبريسم. هو يف املنام قوة وظهر
  .والقباء بقاء. والقباء بالنسبة لالبسه فرج. بقدر خطر الكسوة يف رقتها وجدا

  قَبجة

وإن اصطاد اإلنسان قبجاً كثرياً فإنه يستفيد ماالً كثرياً من رجال . هي يف املنام امرأة حسناء غري أليفة
ومن أكل حلم قرب نال لباساً . ة، ويدل على أناس مرحنيوالقبج رجل كثري النسو. متصلني بالسلطان

  .وكسوة

  القبر

    

ومن بىن قرباً يف منامه . هو يف املنام سجن، والسجن قرب، فمن رأى أنه يسكن قرباً وهو حي فإنه يسجن
ال ": ومن رأى أنه قائم على قرب ارتكب ذنباً بقوله تعاىل. ومن حفر قرباً وكان عازباً تزوج. عمر داراً

ومن حفر قرباً يف أرض ال جدار فيها فإنها دار . "تصلّ على أحد منهم مات أبداً وال تقم على قربه
: والقبور املعروفة أمر حق، والقبور اهولة قوم منافقون، لقوله تعاىل. اآلخرة، فإن دخله فقد حان أجله

ومن زار القبور فإنه يزور . ل العمرومن حفر قرباً على سطح فإنه يطو. "وما أنت مبسمع من يف القبور"
ومن . والقبور تدل على األسفار واألزواج والسجون. واملطر على القبور رمحة من اللّه تعاىل. املساجني

ومن رأى أنه دفن يف قرب من غري أن ميوت فيصيبه هم أو . رأى أنه يردم قرباً تطول حياته وتدوم صحته
 ميت فإنه يطلب طريقه، فإن كان امليت عاملاً فإن ذلك علم يصيبه، ومن رأى أنه نبش قرب. ضيق يف أمره

وإن كان غنياً فيصيبه غىن، فإن وصل إليه يف قربه فرآه حياً فإن ذلك املال حرام، وإن وجده ميتاً مل يصب 
ه ومن رأى أنه نبش قرب رسول اللّه فإنه جيدد ما درس من سنته، إالّ إن كسر عظامه فإن. ذلك املطلب

ومن نبش قرب كافر أو ذي بدعة أو أحد من أهل الذمة طلب مذهب أهل . خيرج إىل بدعة وضاللة
الضالل أو عاجل ماالً حراماً باملكر واخلديعة، وإن أفضى النبش إىل جيفة منتنة كان ذلك أدلّ يف الوصول 

  .إىل الفساد املطلوب

  قبض النفس

. "مثّ قبضناه إلينا قبضاً يسرياً": ض أو املوت، لقوله تعاىلورمبا دلّ يف املنام على املر. وهو ضد البسط

  .وقبض الشيء باليد جتديد ملك أو زوج أو ولد
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  القبقاب

ومن رأى أنه ميشي يف قبقاب . هو يف املنام توبة للعاصي أو خصام أو علم أو إظهار سر ملن يريد كتمه
  .زجاجي فإنه منّام منافق رديء الصحة

  القُبلَة

وإن رأى أنه قبل . ومن رأى أنه يقبل رجالً فإنه يظفر حباجته. نام قضاء احلاجة والظفر بالعدوهي يف امل
. وإن قبل حرة صادق زوجها. وإن قبل جارية صادق موالها. غالماً فإنَّ بينه وبني والد الغالم مودة

اللّه تعاىل يقبله فعمله مقبول عند ومن رأى أن . والرجل العامل إذا قبل ذات مجال فإنه يتلو كالم اللّه تعاىل
ومن رأى أنه يقبل ميتاً معروفاً فإنه ينتفع من امليت بعلم قد خلّفه أو مال تركه أو فعل فعله يف . ربه

ومن رأى أنه يقبل ميتاً جمهوالً أصاب ماالً من حيث ال يرجوه، فإنَّ قبله ميت فإنه ينال من امليت . حياته
  .أو من عقبه خرياً

  لقبةا

ومن هدم قبة وله امرأة مريضة فإنها متوت، . هي يف املنام امرأة، فمن بىن قبة أو اشتراها يشتري جارية
ومن بىن قبة على السحاب فإنه ينال زوجة . والقبة والية ملن دخلها أو ملكها. وإن كانت سليمة طلّقها

انظر . والقبة يف البيت امرأة. وعز وشرفوالقبة اللبدية سلطان مهيب . وقوة ورفعة، وميوت على الشهادة
  .أيضاً السرادق، وانظر الفسطاط

  القت

  .هو يف املنام وسائر ما يأكله الدواب رزق كثري

  القتال

فإن صار اإلنسان من حزب أهل . يدل قتال املشركني يف املنام على االنتصار للدين والغرية على الزوجة
انظر . الفة الدين، أو خلع من جتب عليه طاعته، أو ترك الصالةالبغي خشي عليه الردة عن اإلسالم، أو خم

  .أيضاً احلرب

  القتل
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ومن رأى أنه قتل إنساناً فإنه يذنب ذنباً عظيماً، واملقتول . من رأى أنه يقتل نفسه تاب توبة نصوحاً
ت نفساً فنجيناك وقتل": وإن رأى أنه قتل نفساً فإنه ينجو من غم لقوله تعاىل. والذبح ظلم. يصيب خرياً

ومن رأى أنه قُِتل، ومل يدر من قتله فإنه إنسان يهمل . وإذا رأى العبد أن مواله قتله فإنه يعتقه. "من الغم
. ومن قتل نفساً متعمداً ظلماً فإنه عاص. الشريعة، فإن عرف من قتله فإنه يظفر بعدوه وينتصر على قائله

. "رب إين قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون: قال": وله تعاىلومن أقر بقتل نفس فإنه ينال والية، لق

ومن رأى أنه قُِتل . ومن رأى أنه قتل ولده نال رزقاً. من رأى أنه قتل فقد جحد صالة أو تركها: وقيل
  .انظر أيضاً الذبح. يف سبيل اللّه دلّ على الربح والتجارة وإجناز الوعد

  القثاء

والقثاء والفقوس أرزاق . والقثاء يدل على محل امرأة صاحب الرؤيا. ال بقاء لههو يف املنام رزق دينء 
  .انظر أيضاً اخليار. هنيئة

  القدح

    

والقدح . ورمبا دلّت األقداح الزجاجية على ظهور األشياء املخفية. هو يف املنام يدل على املرأة أو اخلادم
ومن رأى بيده . ط محلها، وإن انكسر القدح ماتت املرأةاململوء يدل على املرأة احلامل، فإن تبدد املاء سق

قدحاً فوقع القدح من يده وأنكسر وبقي املاء يف يده فإن امرأته تلد غالما ومتوت ويبقى ولدها، وإن سلم 
ورمبا دلّت . واألقداح من جوهر النساء. والقدح جارية. القدح وذهب املاء فالولد ميوت وتسلم املرأة

ومن رأى أنه يأكل أقداحاً فإنه يقع يف شدة عظيمة ومن . ة على الشدة بسبب انكسارهااألقداح الزجاجي
  .انظر أيضاً القعب. انكسر قدحه مات ساقيه

  القدر

ورمبا دلّت القدرة على . هو يف املنام يدل على العامل اجلالس على الكرسي، وما فيه من اللحم والتوابل
م الدار. ا طالقهااملطلقة إذا كانت على مرجلها، وغلياوالقدر يف دار املريض إذا كانت تغلي . والقدر قي

. وحتتها نار ومل يدر ما فيها فالكانون فراشة، وهليب النار كربه، وغلياا قلقه، فإن زالت النار زال مرضه

إنه فمن رأى أنه طبخ يف قدر ف. والقدر امرأة أعجمية. والقدرة قدرة على اخلصم أو على الرضا باملقدور
  .واللحم واملرقة يف القدر رزق شريف مع كالم وخصام. ينال ماالً عظيماً من السلطان
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  القدس

ومن رأى أنه يصلي إىل غري القبلة . من رأى يف املنام أنه صلى يف بيت املقدس ورث مرياثاً أو متسك برب
كان عليه ندر يف ولده وإن رأى أنه أسرج سراجاً يف بيت املقدس أُصيب يف بعض أوالده، أو . فإنه حيج

  .يلزمه الوفاء به

  القَدم

وعظامها . وأصابعها زينة بنات الرجل وجواريه وغلمانه. هي يف املنام زينة مال الرجل وثباته وأعمال بره
والقدمان يدالن على دابته وماله، فإن رأى . والشعر على القدمني دين. ماله الذي عليه اعتاله ومعيشته

وإن رأى العاصي أن . وإن رأى أن له قدماً زائدة زادت معيشته. ابته وذهب مالهقدميه قطعتا هلكت د
ورمبا دلّ ذلك على األقدام يف األمور . قدمه قد حسنت دلّ على توبته، ويدل ذلك للكافر على إسالمه

  .انظر أيضاً الِرجل. ورمبا دلّ حسن القدم على إمتام الصالة. وحسن العاقبة فيما يرومه

  القدوري

  ."وجفان كاجلواب وقدور رسيات": و يف املنام رجل طويل العمر، لقوله تعاىله

  القَدوم

والقدوم هو . ورمبا دلّ على املعيشة والرزق والفوائد. تدل رؤيته يف املنام على دوام ما عليه اإلنسان
 وعبده، ورمبا دلّ القدوم على فم صاحبه وخادمه. احملتسب املؤدب للرجال، املصلح ألهل االعوجاج

  .هو امرأة طويلة اللسان: وقيل. هو رجل طماع جيذب املال إىل نفسه: وقيل

  قدوم الغائب

  .هو يف املنام فرج بعد شدة، وصحة من املرض، ورجوع ملا كان عليه اإلنسان

  القديد

كاة يف يدل يف املنام على السفر، أو املماطلة يف التعامل، ووضع الشيء يف غري حمله، وأداء الصالة أو الز
  .غري وقتها

  القرابة
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  .هي يف املنام امرأة عجوز أمينة، تستودع أمواالً

  القَراد

  .هو يف املنام يدل على شرف العجائب واملالعب

  القُراد

  .هو يف املنام يدل على األعداء األخساء

  قراصيا

  .هي يف املنام فائدة سهلة عاجلة، وزوال أمراض، وأفراح ومسرات

  القرآن الكريم

وإن كان يقرأ القرآن من غري مصحف فإنه رجل خياصم يف حق . اءته يف املنام شرف وسرور ونصرقر
وإن رأى أنه يتلو القرآن وهو يدري ما . ودعواه حق، وهو مؤمن خاشع يأمر باملعروف وينهى عن املنكر

. قوبة من اللّه تعاىلوإن رأى أن القرآن يتلى عليه وهو ال يقبله فإنه أذى من سلطان أو ع. فيه فإنه عاقل

وإن رأى أنه خيتم القرآن فإن له عند اللّه ثواباً كثرياً وينال ما . وإن رأى أمي أنه يقرأ القرآن فإنه ميوت
ومن رأى أنه يكتب القرآن يف خزف أو صدف فإنه يفسره برأي نفسه، وإن رأى أنه يكتبه على . يتمناه

ومن رأى قوماً متجردين يقرؤون . حلاجات وصفاء احلالوقيل قراءة القرآن قضاء ا. األرض فإنه زنديق
ومن . ومن رأى أنه حفظ القرآن ومل يكن حيفظه نال ملكاً. القرآن فإن هؤالء قوم هلم أهواء قد جتردوا هلا

ومن رأى أنه يقرأ شيئاً من . رأى أنه يسمع القرآن قوي سلطانه وحسنت خامتته وأُعيذ من كيد الكائدين
. "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني": ضاً شفاه اللّه تعاىل، لقوله تعاىلالقرآن وكان مري

  .وتالوة القرآن تدل على كثرة األعمال الصاحلة وعلى علو الدرجات

    

  القراءة

من قرأ شيئاً من القرآن يف منامه نال رفعة وعزاً، وإن كان عاصيا تاب اللّه عليه، وإن كان فقرياً استغىن، 
وإن قرأ القرآن بصوت حسن نال . ن كان مديناً قضى دينه، وإن كان من ذوي الشهادات شهد باحلقوإ
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وإن مل يدر ما قرأ شهد بالزور أو . وإن قرأ القرآن وحرفه زاغ عن احلق وخان عهده. عزاً ورفعة وشهرة
ابه يوم القيامة وهو مل ومن رأى أنه قرأ كت. وقراءة السور على املريض دالة على موته. خاف فيما ال يعلم

ومن رأى أنه قرأ وجه صحيفة فإنه يرث مرياثاً فإن قرأ . حيسن القراءة يف اليقظة دلّ على غناه بعد فقره
ومن رأى أنه يقرأ كتابه فإنه يتوب . وإن كان حاذقاً يف قراءته فإنه يلي والية. ظهرها فيجتمع عليه دين

  .إىل اللّه تعاىل من ذنوبه

  القربان

 املنام على الزوجة أو الولد أو ما يتقرب من العمل الصاحل، ويدل على النكد أو على العداوة يدل يف
  .انظر أيضاً األضحية. واملشاجرة بني األهل

  القربة

انظر أيضاً . وتدل على الفقر والغىن. قربة املاء وغريه هي يف املنام سفر، ورمبا كانت امرأة حتمل وتسقط
  .اجلونة

  القرد

نام رجل فيه كل عيب، فإن قاتل قرداً فغلبه فيصيبه مرض مث يشفى منه، فإن غلبه القرد فيصيبه هو يف امل
ومن أكل حلم القرد فيعاجل من عيب ال يربأ منه، أو نال . القرد رجل يأيت الكبائر: وقيل. داء ال دواء له

والقرد رجل مكار . لومن رأى أن قرداً عضه فإنه يقع بينه وبني إنسان خصومه وجدا. ثياباً جديدة
ومن . ومن رأى أنه راكب قرداً فإنه يقهر عدواً. والقرد عدو مغلوب. خداع ساحر ويدل على مرض

ومن رأى أن على كتفه قرداً حيمله فإنه يستخرج من بيته سرقة . رأى أنه وِهب له قرد فإنه عدو يظفر به
. والقرد رجل زالت نعمته لكبرية ارتكبها. لهوقيل يف القرد إنه حنس ملن رأى أنه ملكه أو مح. ويشتهر ا

والقرد رجل يدل على األعداء واملعصية والوقوع فيما يوجب املقت كاخلرتير، ورمبا دلّ على اليهود، 
  .والقرد رجل فقري حمروم قد سلبت نعمته. وأكل حلمه افتقار وحاجة

  القرش

ويسمى كلب البحر .  يعلو وال يعلى عليهتدل رؤيته يف املنام على علو اهلمة والشرف يف النسب ألنه
  .والقريش
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  القَرص

فإن قرص فخذه فإنه . من رأى يف املنام أنه يقرص إنساناً فإن القارص يطمع يف مال املقروص وينال منه
ورمبا دلّ القرص من حية أو عقرب على املال . وإن قرص يده طمع يف مال إخوته. يطمع يف مال عشريته

  .ته عزم وعقوبةاحلرام يكسبه وعاقب

  القَرض

والقرض يدل على التوبة للعاصي، . هو يف املنام صدقة للقارض على املقترض واحتياج إليه فيما يرتل به
والقرض يدل . فإن أقترض شيئاً له قيمة دلّ على حسن معاملته هللا تعاىل. وإسالم الكافر، والغىن للفقري

واملريض إذا رأى أنه . ه تعاىل فإنه ينفق ماالً يف اجلهادومن رأى أنه يقرض الناس لوجه اللّ. على اإليثار
ومن رأى أن . مستقرض دلّ ذلك على شدة تصيبه، فإن رأى أنه أخذ ما يستقرضه فإنه يدل على موته

انظر . وإذا رأى العبد من يقرضه دلّ على رفع مرتبته عند مواله. املقرض له مات ختلص من حزن وهم
  .أيضاً الدين

  القرط

وإن رأت امرأة حبلى يف أذا قرطني فحملها ولد . يف املنام جتارة ملن رآه يف أذن زوجته أو جاريتههو 
. فإن كان القرط من الفضة فإن الولد حيفظ نصف القرآن، وإن كان من الذهب حفظ القرآن كله. ذكر

للمرأة زوجها والشنف والقرط . والقرط يف أذن الغالم زينة. وإذا رأت املرأة العازبة ذلك فإا تتزوج
  .ومن رأى امرأة أو جارية ويف أذا قرط أو شنف فإنه يظهر له جتارة يف كورة عامرة. أوالدها

  القرطاس

إن الكاتب رجل مهموم : وقيل. من رأى يف املنام أنه يكتب يف قرطاس فإنه جحود فيما بينه وبني الناس
 أن اإلمام أعطاه قرطاساً فإنه يطلب شيئاً من ومن رأى. مكروب، وهو يف حرية ينجو ا من ذلك الغم

  .ومن رأى بيده قرطاساً قضيت حاجته. اإلمام وجيده إذا اشتبهت عليه أمور قوم

  القرطق

فمن رأى أنه لبس قرطقاً وتوقع ولداً فهي جارية، وإن القرطن يلبس . هو يف املنام فَرج صاحب الرؤيا
  .القرطق ولد: وقيل. "وامون على النساءالرجال ق": حتت السيف، قال اللّه تعاىل
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  القَرع

    

فمن أكل منه . هو يف املنام رجل عامل أو طيب، قريب إىل الناس، خفيف املؤونة، وهو للمريض شفاء
ومن أكل القرع نيئاً أصابه فزع من . مطبوخاً رجع إليه شيء فقده من دينه أو نفسه أو جيبه أو ولده

ومن جىن من مزرعة البطيخ قرعاً جنا من مرض . شجرة القرع رجل فقري: وقيل. اجلن، أو خاصم إنساناً
ومن أكل القرع مطبوخاً حيفظ علماً بقدر ما أكل منه، . والقرع تقريع ومالمة. لقصة يونس عليه السالم

وتدل رؤية القرع تدل رؤيته على اهلم والنكد وضيق العيش أو املرض أو السجن، . أو جيمع شيئاً متفرقاً
ومن رأى أنه أكل القرع نيئاً دلّ على املخاصمة والشر، وإذا . ا دلّ أكله على صالح الذهن والفطنةورمب

  .أكله مطبوخاً وكان معه توابل دلّ على هم وحزن، وإن كان بال توابل فهو رزق، ورمبا وجد ضالة

  القَرع

  .واملرأة القرعاء سنة قحط. التعبهو يف املنام مال من رئيس ال ينتفع به، وال حيصل منه إال على العناء و

  القرقرة

  .هي يف املنام خصام بني األهل، وتنافس بني األقارب

  القرمة

والقرمة لالسكاف واللحام وشبههم دليل على . هي يف املنام دليل على الزمانة، والقعود عن احلركة
  .الفائدة واملعاش

  قرن الحيوان

فمن رأى قرنني، . وهو يف املنام قوة ومنفعة:  احليواناتوهو الزيادة العظمية اليت تنبت يف رؤوس بعض
ومن رأى أن له . ورمبا كان القرن أحد أقربائه حيث ينال منه قوة ومنعة. فإنه ميلك املشرق واملغرب

والقرون دالة على األعوام والسنني . قرنني من قرون الثريان وغريها من احليوان فإنه يدل على موته قهراً
  .يتجمل به من املال واألوالد والعز واجلاهوالسالح، وما 

  ذو القرنين
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  .من رآه يف املنام فإنه يشفع إىل رجل كبري، يف حاجة يقضيها له

  القرية

ومن . "إنا مهلكو أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظاملني: قالوا": هي يف املنام ظلم وهالك لقوله تعاىل
ومن رأى أنه جيتاز بلده إىل قرية فإنه خيتار أمراً . ه أو يقتلهرأى أنه دخل قرية حصينة فإنه يقاتل غري

وإن خرج من قرية . وإن رأى أنه دخل قرية فإنه يلي سلطاناً أو يدخل يف عمل بر. وضيعاً على أمر رفيع
والقرية . وإن رأى قرية عامرة خربت فإا مصيبة ألرباا، ورؤيتها عامرة صالح دين. فإنه ينجو من شدة

وربما دلّت القرية على دار الظلم والباع . عروفة تدل على نفسها وعلى أهلها وعلى ما جييء منهاامل
فمن هدم قرية أو أفسدها أو . وقد تدلّ القرية على بيت النمل، ويدل بيت النمل على القرية. والفساد

ذلك على اجلراد والربد ذهب ا السيل أو احترقت بالنار وكانت معروفة جار عليها السلطان، وقد يدل 
ومن رأى أنه ينتقل من قرية إىل . ومن رأى أنه خيرج من قرية فهو صالح له يف الدين. واجلوائح والوباء

  .انظر أيضاً الضيعة. مدينة فإنه ينتقل من تعب إىل راحة، ومن خوف إىل أمن، والعكس بالعكس

  القزاز

ورمبا دلّت . خبار، واملؤلف للقلوب، واملصلح بني الناستدل رؤيته يف املنام على الربيد، وعلى صاحب األ
  .رؤيته على زواج العازب

  القسامة

  .هي يف املنام دالة على اهلموم واألنكاد، والتهم واإلميان املغلّظة، أو الصوم، أو العتق

  القسوة

الة والسالم فإنه يدلّ من وجد يف قلبه يف املنام قسوة عند ذكر اللّه تعاىل، أو إيراد حديث نبيه عليه الص
  .على االماك يف املعاصي

  القشعريرة

  .هي يف املنام تدل على اخلوف من اللّه تعاىل

  القصاب
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ومن رأى أنه ذبح أباه فإنه بر . فمن رآه وأخذ منه سكيناً فإنه ميرض ويشفى. هو يف املنام ملك املوت
ورؤيا القصابني الذين يبيعون اللحم يف . يظلمهمفإن رأى ملكاً ذبح رعيته فإنه . وصلة، ما مل ير دماً

األسواق تدل على شدة ومضرة، ويدلون يف املرضى على سرعة موم، ويدلون يف األغنياء على مضرة 
إن القصاب : وقيل. تصيبهم، ويدلون يف أصحاب الفزع على شدة فزعهم، ويف املدين على قضاء الدين

ومن قتل . رؤيا القصاب للمهموم والسجني دليل خري وفرحو. هو صاحب السيف: هو السفّاك، وقيل
انظر . ويدل القصاب على صاحب السفينة، وعلى قاسم املال بني الورثة واأليتام. قصاباً جنا من املرض

  .أيضاً اجلزار

  القصار

    

 الغناء أو رمبا دلّت رؤيته على. تدل رؤيته يف املنام على ذهاب اهلموم واألنكاد، وزوال غش الصدور
  .عليه صدقات أو يفرج الكرب. القصار رجل جتري: وقيل. والقصار يعرب بالواعظ. والطرب أو الزواج

  القصاص

، ورمبا دلّ القصاص على "ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب": هو يف املنام عمر طويل، لقوله تعاىل
  .صالة والصيام والزكاةاإلكراه على ما يطهر اإلنسان من الذنوب كاإلجبار على ال

  قصاص األثر

  .تدل رؤيته يف املنام على كشف األسرار، وظهور املخبآت، أو على العلم، واملقتفي آلثار العلماء

  قصاص الدواب

  .ورمبا دلّت رؤيته على الشرور واخلصومات والتبذير. تدل رؤيته يف املنام على احلالق

  القصب

 أن بيده قصبة وهو متكئ عليها فإنه قد بقي من عمره أقله، ويفتقر ومن رأى. هو يف املنام أراذل الناس
وميوت فقرياً، والقصب إنسان مقتصد ال دين له وال وفاء، وتدل رؤية القصب الفارسي على التشبيه 

فإن صار القصب . واحملاكمات والرياء يف األعمال، ورمبا دلّ على املال اخلسيس وحتصيله بالشرور والنكد
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ة أو ذهب أو زمر، كان دليالً على األعمال الصاحلة املوجبة للجنة، واحللول يف قصورها، قضبان فض
والقصب قوم منافقون، وإن مسعت له صوتاً فهو . واجللوس حتت قباا مع ما يناله من األزواج الطاهرات

شرف يف وقصب السكر يدل على الرزق املتعب، ورمبا دلّ على الغوغاء، وربما دلّ على ال. خصومة
ورمبا دلّ القصب إذا كان مزروعاً يف غري موضعه على خراب املكان . النسب الطيب أو العلم اجلليل

وتدل رؤيته مقشراً على خالص السجني وفك األسري من الرباط، وسالمة املرضى . وكشف حال أهله
  .ونبش املوتى من قبورهم

  قصب السكر

 أمر يكثر الكالم فيه ويردده، ومن رأى أنه يعصره فإن من من رأى أنه ميضغ قصب السكر فإنه يصري إىل
  .ورمبا دلّ قصب السكر على رزق من رجل خبيل. ملكه ميلك خصباً ما مل متسه النار

  القصد

فرؤية ذلك يف املنام للعازب زوجة مناسبة أو . يف األمور هو االقتصاد على ما يناسب الرائي ويليق به
  .ومن رأى أنه يقتصد يف مشيه فإنه يتواضع هللا تعاىل. تمذهب بهمعيشته أو ملّة أو مذهب ي

  القصر

وإذا رأيته من بعيد . وللمستور رفعة أمر وقضاء دين. هو يف املنام للفاسق سحب وضيق ونقص مال وجاه
ومن رأى أنه دخل قصراً فإنه يصري إىل سلطان . والقصر رجل مستور صاحب ديانة وورع. فهو ملك

إن رؤية : وقيل. ومن دخل قصراً فإنه يتزوج. والقصر يف املنام عمل صاحل ألهل الدين. ينهكبري وحيسن د
ومن . نعمة ومال ووالية ومرتبة ورياسة وسلطنة وحصول مراد وسرور: القصر تدل على مثانية أوجه

 البيت، انظر أيضاً. رأى أنه يف قصر من قصور اجلنة نال رياسة، وظفراً بعدوه، أو تزوج جارية مجيلة
  .وانظر الصرح

  القصعة

والقصاع والطاسات تدل على احلال . إذا كانت القصعة من اخلشب فهي دنيا ومال حيصل له من سفر
والقصعة امرأة أو . ومن رأى أن يلعق قصعة، فإن رزقه قد نفد، وأجله قد حضر. يف تدبري معاش اإلنسان

  .انظر أيضاً اجلفنة، وانظر الصحفة. خادم
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  ينقضاء الد

من رأى أنه أدى حقاً أو قضى ديناً فإنه يصل رمحاً، أو يطعم مسكيناً ويتيسر له أمر كان قد عسر عليه يف 
إن أداء احلق رجوع عن السفر، كما أن : وقيل. الدنيا أو إعانة أو شهادة أو كفارة أو حج أو زكاة

  .الرجوع عن السفر أداء احلق

  القضاء والقدر

ضاء والقدر جيري يف نفسه أو ماله، فإنه يدل على أنه يغنم أجوراً كثرية، أو يقدم إذا رأى اإلنسان أن الق
واهللا ال يقضي اللّه لعبده بقضاء إال ": على ما خيافه، وتكون عاقبته فيه محيدة، لقوله عليه الصالة والسالم

  ."وكانت اخلرية له فيه

  القط

، أو رمبا دلّ القط " ربنا عجل لنا قطّنا يوم احلساب:وقالوا": هو يف املنام يدل على الكتاب، لقوله تعاىل
على اجلفاء للزوجة، واألوالد واخلصام، والسرقة والزىن، وعدم الوفاء واستراق السمع، والغمز واهلمز، 

ورمبا دلّ على اللقيط الذي ال يعرف أبوه، ويدل على اإلنسان املالطف بالكالم واملتحبب بالنط والرقص 
  .انظر أيضاً السنور. إىل قلوب الناس

  قطار البول

  .هو يف املنام تقسيط للمال عن املدين

  القطّان

  .هو يف املنام صاحب مال وتعب

  القطاة

    

  .والقطاة امرأة معجبة بنفسها ومجيلة. تدل رؤيتها يف املنام على الصدق والفصاحة واأللفة واألنس

  القطائف
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  .هي يف املنام مال ولذة مع سرير، أو رزق هينء

  القطران

ومن ادهن به فإنه يدخل يف املعاصي لقوله تعاىل يف حق . هو يف املنام رجل مينع املفسدين ألنه يقتل الدود
  ."سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار": أهل النار

  قطع الرأس

ه ضرب ومن رأى أن عنق. هو يف املنام للمملوك عتق، ورمبا دلّ على ترك الصالة أو الردة عن الدين
وكان مهموماً فرج عنه، أو كان مديناً قُضي دينه، فإن عرف الذي ضربه نال منه خرياً كثرياً، وإن كان 

. وإن رأى أن ملكاً ضرب رقاب رعيته فإنه يعفو عن املذنبني. مريضاً شفي، وإن مل يكن حج فإنه حيج

وإذا رأى ذلك . نه ميوت أبواهوإن رأى أن عنقه يضرب حبكم احلاكم أو بقطع الطريق أو يف احلرب فإ
ويدل بالنسبة للصيارفة وأرباب رؤوس األموال على ذهاب رؤوس . من حكم عليه بالقتل فهو دليل جناته

  .أمواهلم، ويدل بالنسبة للمسافرين على رجوعهم، ويف املتخاصمني على الغلبة

  قطع اليد

وقطع اليد .  السؤال بغىن يناله أو توبةقطع اليد يف املنام يدل على ترك الصالة، أو غىن املقطوع عن
. وقطع اللسان إبطال حجة، أو إحسان إليه بقطع لسانه عن السؤال. والرجل من خالف فساد يف الدين

  .ومن رأى أن أعضاءه قطعت فإنه يسافر ويبتعد عن أهله وولده وقبيلته

  القطن

  . القطن رجل متواضعونبتة. وندف القطن متحيص الذنوب. هو يف املنام مال دون الصوف

  القطيعة

ورمبا دلّت . ورمبا دلّت القطيعة على أداء اجلزية. هي يف املنام ملن أمر اللّه تعاىل بصلته تدل على الضاللة
  ."ال تقاطعوا وال تدابروا": قال عليه السالم. على ما يوجب الشتات والتهاجر

  القعب
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  .هو يف املنام جارية جتري على يدها خريات كثرية

  قعودال

  .وقعود املرأة بطؤها عن الزواج. هو يف املنام يدل على العجز والفشل

  القفا

هو يف املنام دال على ما يقال له فيه من الشكر أو الذم، أو اإلقبال أو اإلدبار، أو العز أو الذل، ورمبا دلّ 
لرائحة الطيبة فإن ذلك القفا على تقفي األثر فإن حصل يف القفا ما يدل على اخلري كالغلظ أو البياض أو ا

 دليل على شكره فيما هو بصدده كأن ال يستدبر األعداء بقفاه، وإن كان متولياً عظم قدره أو قُضي
ومن رأى أن قفاه قد غلظ فإنه يقوى على . دينه، وإن رأى يف قفاه قروحاً دلّ ذلك على مذلته وفشله

  .احتمال ما قدره اللّه تعاىل عليه

  القفّاص

  .ورمبا دلّ على املؤدب أو السجان أو احلائك. يف املنام علي البناء واخلياط وعلى الزواجتدل رؤيته 

  القفّال

ورمبا دلّ صانع األقفال على وين . وتدل رؤيته على كتم األسرار وزواج العازب. هو يف املنام دالل
  .األمور الصعبة

  القفر

ورمبا دلّ القفر على اهلم . "أقفر بيت ليس فيه خل": هو يف املنام عدم وجود اإلدام لقوله عليه السالم
  .والنكد

  القفز

. فإن كانت القفزة طويلة فإنه يسافر. إذا كان القفز برجل واحدة يف املنام فهو نقلة من مكان إىل مكان

انظر . ومن قفز على رجل واحدة ملرض أصاب األخرى فإنه يصاب يف نصف ماله ويعيش بالثاين يف تعب
  .ط، وانظر الوثوبأيضاً الن
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  القفص

ومن رأى أنه أدخل رأسه يف قفص وهو . والقفص دار. هو يف املنام سجن، ورمبا دلّ على املهد للطفل
والقفص يدل على تعقد األمور واشتباك بعضها . ميشي يف األسواق فإنه يبيع داره، وتشهد عليه الشهود

  .ببعض والقفص يدل على الزواج

  القفل

وإذا رأى السجني أنه قد فتح قفالً، . القفل امرأة بكر ملن عاجله: وقيل. صاحب أمانةهو يف املنام رجل 
والقفل إنسان يعتمد . والقفل عدة وحجة وقوة. فإنه ينجو من السجن، وإذا فتح املهموم قفالً زال مهه

. والعلموأقفال احلديد دالة على فك الرموز . وكل إغالق هم، وكل فتح فرج. عليه يف حفظ الودائع

. والقفل كفيل ضامن. "أفال يتدبرون القرآن، أم على قلوب أقفاهلا": وتدل األقفال على الغفلة، قال تعاىل

وأقفال . وأقفال احلديد دالة على صيانة من دلّت عليه، وعلى الدين املنت، ورمبا دلّت على العز والرفعة
  .اخلشب دالة على النفاق والتردد يف القول، وقبول الرشوة

  القفيز

  .والقفيز هو احلافظ لألسرار. يدل يف املنام على الغم أو الفرج

  القالدة

    

ومن رأى أن عليه قالدة من ذهب ودر وياقوت ويلّ عمال من أعمال . هي للنساء مجاهلن وزينتهن
 والقالدة للرجل إذا كان معها نقود من فضة تدل على الزواج بامرأة حسناء، وإذا كانت من. املسلمني

الفضة واجلوهر فإا والية جامعة مع مال، وإذا كانت من حديد فهي والية يف قوة، وإذا كانت من صفر 
والقالدة للمرأة مال ائتمنها زوجها . فهي متاع الدنيا، وإذا كانت من خرز فهي والية يف وهن وضعف

لمتزوجة ولد وللعازبة والقالدة ل. وإذا كسرت القالدة عزل الوايل. عليه، والقالدة للحامل ولد ذكر
. وإن رأى أن عليه قالئد وعقوداً وهو يضعف عن محلها فإنه يضعف عن العمل بعلمه والقيام به. زوج

  .انظر أيضاً الِعقد، وانظر املخنقة

  القالّع
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وتدل رؤيته يف املنام على تغيري . القالّع هو الذي يقلع الكتان وحنوه: املدلول األول: هلذه الكلمة مدلوالن
القالّع هو الذي : واملدلول الثاين. ألمور، وانتقال اإلنسان من صنعة إىل صنعة، أو من مكان إىل مكانا

  .وتدل رؤيته يف املنام على األسفار وجتهيز األمور لطلب الرزق والزواج. يبيع قلوع السفن

  القالنسي

  .هو يف املنام ذو رئاسة، بقدر ما يكسو الناس من القالنس

  القالّء

  .والقالء مهاز ملاز. يته يف املنام على الشرور واألنكاد، وعلى تضييع الصلوات واتباع الشهواتتدل رؤ

  القلب

هو يف املنام شجاعة املرء وأمره، ولينه وجرأته، وكياسته وجوده، وسبحته وخلقه، فإن رأى يف قلبه فزعاً 
فالقلب . "احلق: قالوا. ماذا قال ربكم: حىت إذا فزغ عن قلوم قالوا": فإنه يهدى إىل احلق، لقوله تعاىل

. ومن رأى أن قلبه خرج من صدره حسن دينه. ملك اجلسد والقائم بأمره يف دينه ودنياه، وسره وعالنيته

والقلب يدل على . ومن رأى قلبه تقطع وكان مريضاً شفي من كربته. القلوب تؤول بالنسوة: وقيل
فمن رأى . والقلب دين اإلنسان وذكاؤه. ا ميلكه الرجلزوجة صاحب الرؤيا ألا هي املدبرة جلميع م

ومن . ورمبا دلّ القلب على سيد اإلنسان أو أمريه. لقلبه عيناً فهو فطنته وفهمه وصالح دينه وحسن نطقه
ومن رأى قلبه أسود فهو ضال مذنب قد . رأى أن قلبه خطف من صدره طار قلبه خوفاً أو يفسد دينه

به تقطع وكان من أهل اخلشية والزهد كان قلبه مع اللّه تعاىل ال يشغله عنه وإن رأى قل. عمي عن رشده
ومن رأى أن قلبه خيفق فإنه يترك . وقلب السلطان عسكره. والقلب حمل التدبري. شاغل خلوفه منه

  .خصومة أو سفراً أو زواجاً

  القلعة

سكاً يف دينه، ومن رأى قلعة من فمن رأى فإنه قد دخل قلعة رزق ن. هي يف املنام انقالع من هم إىل فرج
والقلعة . والقلعة اقالع من الذنوب. بعيد فإنه يسافر ويعلو قدره، ومن رأى أنه حتصن يف قلعة انتصر

  .انظر أيضاً اِحلصن. من فتح قلعة فإنه يتزوج بكراً: وقيل. تفسر برجل عظيم

  القلق
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تغفر يوبخ نفسه ويلومها على ما صدر منه من هو يف املنام ندم واستغفار، فمن رأى أنه قلق فإنه نادم مس
  .الذنب

  القلقاس

  .هو يف املنام يدل على شدة يقاسيها

  القلم

. فإن رأى كاتب أن بيده قلما أو صحيفة فإنه قد أمن من الفقر. هو يف املنام العلم واألمر، والنهي والوايل

 أنه أصاب قلماً فإنه يصيب علماً، ومن رأى. القلم ولد كاتب: وقيل. والقلم قيم كل شيء. خبدمة ملك
ومن رأى بيده قلماً وإىل . والقلم والية. فإن كتب به كان ذلك القلم يف معىن ما كتب به من العلوم

ومن رأى . واألقالم كفالة ملن رآها. جانبه قلم فإنه أخاً جيتمع به، وإن كانت أمه حامالً وضعت أخاً
والقلم يدل على ميني . والقلم مع احملربة ولد ذكر. فعة وأمراً نافذاًبيده قلماً وأخذه من سلطان فإنه ينال ر

وإن رأى الكاتب أنه حدث بقلمه . "ن، والقلم وما يسطرون": يقسم ا من رآه بيده، لقوله تعاىل
والقلم يدل على . ورمبا دلّ القطع على السكة واألصابع ثرياا. حادث فإن تأويله يف معيشته وحرفته

ورمبا دلّت . ورؤيا قلم القدرة يف املنام يدل على ميني حيلفها. لكرم، أو على الظفر باألعداءالسخاء وا
  .رؤيته على العلم واحلفظ والصناعة اجلليلة، ورمبا دلّت على العمر الطويل والرزق

  القلنسوة

    

 بعيداً، فإن وضعها فمن رأى أنه أعطي قلنسوة سافر سفراً. هي يف املنام رئاسة أو سفر أو زواج أو جارية
. وإن رآها وسخة ومتخرقة فإن رئيسه يصيبه هم وحزن بقدر ذلك الوسخ. على رأسه أصاب سلطاناً

وإن نزعها عن رأسه شاب جمهول دلّ ذلك على موت . فإن سقطت عن رأسه كان ذلك فراقه لرئيسه
 ا آفة فتأويل ذلك يف فإن رأى قلنسوة اإلمام. ولبس القلنسوة مقلوبة تغري عادات الرئيس. رئيسه

وإن رأت املرأة على . ومن رأى بقلنسوته وسخاً فهو دليل على ذنوب قد ارتكبها. اإلسالم واملسلمني
ومن أعطاه . والقلنسوة السوداء تولية القضاء. رأسها قلنسوة فإا تتزوج، وإن كانت حبلى ولدت غالماً

ومن رأى قلُنسوة من . وة شعر بيضاء، نال سلطاناًومن رأى على رأسه قلنس. السلطان قلنسوة ويل والية
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مسور أو ثعلب أو سنجاب فإن كان رئيسه سلطاناً فهو ظامل غشوم، وإن كان رئيسه فقيهاً فهو خبيث 
  .والقلنسوة تدل على الزهد. الدين، وإن كان رئيسه تاجراً فهو خبيث املتجر

  القليل

ورمبا دلّ قليل الشيء على . حلرام أو الربا أو املغرمقليل الشيء بعد كثرته يف املنام يدل على كسب ا
  ."كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا": الزيادة فيه، ألنه ضد الكثري، قال اللّه تعاىل

  القمار

  .والقمار خصومة ونزاع. ومن غالب اإلنسان وقامره فإنه يغلبه يف اليقظة. هو يف املنام أمر باطل

  القماش

  .واالستحالل بغري وطء ثان من زوج أخر.  املنام يدل على الطالقشق القماش يف

  القماط

ومن رأى امرأته مقموطة فحلّها فإنه . ورمبا دلّ على قهر العدو. تدل رؤيته يف املنام على الولد للحامل
  .والقماط ال يحمد لآلبق وال للمسافر وال للمريض. يطلقها

  القمر

وإن رأت امرأة . ومن رأى القمر يف حجره تزوج.  كبري أو رجل كذابهو يف املنام ملك عادل أو عامل
وإن رأى القمر يسري أمام . أن القمر وقع يف بيتها فأخذت من بعضه ولفته يف خرقة فإا تلد ابناً وميوت

وإن رأى أن . وإن رأت امرأة كافرة أن القمر يف حجرها أسلمت. الشمس فإن الوزير خيرج على امللك
ومن نظر يف القمر فرأى مثال وجهه فيه فإنه . والشمس والقمر أبوان.  األرض فهو موت أمهالقمر على

وإن رأى امللك أن القمر قد أَظلم فإن رعيته . ميوت، وإن كان له امرأة حامل فإنه يبشر بولد ذكر
والقمر يدل على . هوإن رأى أن القمر صار مشساً فإنه ينال عزاً أو خرياً وماالً من أبيه أو امرأت. يؤذونه

ويدل على السفينة ألن املالحني يسعون يف . زوجة الرائي وعلى والديه أو ابنته أو أخته أو جتارته أو عمله
ورؤية القمر للمريض تدل على . ويدل أيضاً على سفر ألنه دائم احلركة. البحر حسب مسري القمر

أو ذهاب املال، ومن رأى أن القمر اهلالك، ومن رأى القمر احتجب بالسحب فإنه يدل على مرض، 
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هلان رأت القمر يف مكان ال . وإن رأت احلامل أن القمر يف حجرها وضعت غالماً. يكلمه نال رئاسة
ومن رأى أنه يسجد للشمس أو للقمر فإنه يرتكب ذنباً . تصل إليه فإا تشتهي الولد الذكر وال تناله

. ن رأى الشمس والقمر يسجدان له فإنَّ أبويه راضيان عنهوم. عظيماً أو يطيع ملكاً أو وزيراً بالباطل

ومن رأى أن القمر حتول يف صورة رجل . ومن رأى القمر انشق فرمبا يدل على هالك الوزير أو امللك
. ورمبا دلّت رؤيته على األمراض بالربودة والرطوبة كما تدل الشمس على احلرارة. رذيل فإن الوزير يعزل

ورمبا دلّ القمر على القمار، ويدل على اليمني واحللف، لقوله . لى األنيس واملنادمورمبا دلّ القمر ع
أو رمبا دلّت رؤيته على الشفاء من أوجاع العني، فإن رأى القمر قد انشق، دلّ . "كال والقمر": تعاىل

. دراً دليل صاحلورؤيا القمر يف ليايل اهلالل ب. "اقتربت الساعة وأنشق القمر": على ظهور آية لقوله تعاىل

ومن رآه يف املنام يف برج احلمل كان دليالً صاحلاً ملالقاة األكابر . ورمبا دلّ القمر على العامل بالنجوم
وإن رآه يف . وإن رآه يف برج الثور وكان يرجو سفراً يف الرب كان ذلك رديئاً. ورمبا كان رديئاً لذي البناء

وإن رآه يف برج السرطان كان صاحلاً . ، صاحلاً البتياع البهائمبرج اجلوزاء كان مذموماً القتناء املعبد
  .للزواج

    

وإن رآه يف السنبلة كان صاحلاً الستفراغ . وإن رآه يف برج األسد كان مذموماً للشركة واختالط املال
. ئاً للسفروإن رآه يف العقرب كان صاحلاً للتنعم باحلمام ردي. وإن رآه يف امليزان كان رديئاًً لذلك. البدن

وإن رآه يف . وإن رآه يف اجلدي كان رديئاً لوضع األساس. وإن رآه يف القوس كان رديئاً لغرس األشجار
ومن رأى . وإن رآه يف احلوت كان جيداً لعقد األلوية واملبايعات. الدلو كان رديئاً لتنفيذ سائر احلركات

وإن . القول عند امللك وإال فإنها مصيبة لهالشمس والقمر والنجوم اجتمعت يف موضع فلكها فإنه مقبول 
ومجع ": رأى مشساً وقمراً عن ميينه ومشاله وأمامه وخلفه فإا مصيبة هم أو خوف أو هزمية لقوله تعاىل

  .انظر أيضاً السماء، وانظر الشمس. "الشمس والقمر، يقول اإلنسان يومئذ أين املفر

  القمري

وإن كان ينتظر غائباً . ومن رأى القمري فإنه جيد خرياً وطيباً. نجرةهو يف املنام قارئ القصائد، طيب احل
ومن رأى القمري يف . فإنه يقدم عليه، وإن كان له حاجة فإنها تقضى، وإن كان به غم فإنه يفرج عنه

ويدل على وضع . فصل الربيع قضيت حاجته، وإن رآه يف غري زمن الربيع تأخرت احلاجة إىل زمن الربيع
  .هو ولد صاحب نعمة: وقيل. والقمرية امرأة متدينة. غالماًاحلامل 
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  القمع

  .هو يف املنام رجل حمتاط مدبر حكيم، ينفق على الناس باملعروف، وال يسرف وال يبذر

  القمقم

يدل يف املنام على عزل املتويل وعافية املريض والسفر والغلبة ألصحاب اخلصومات، ورمبا دلّ على 
  .أشبه ذلكاألفراح بالزواج وما 

  القمقمة

  .أن القمقمة خازن قد فُوض إليه مال لينفقه باملعروف: وقيل. هي يف املنام جارية أو امرأة أو غالم

  القمل

وإن كان القميص بالياً . هو يف املنام دنيا مع مال، وإذا كان القمل يف القميص اجلديد كان جتديد والية
ومن رأى قملة . م ضعفاء، فإن قرصوه فإم طعانون ضعفاءوالقمل يف األرض قو. فإنه دين خيشى عليه

والقمل للملوك عساكر وأعداء، وللوزراء . طارت من صدره فإن أجريه أو غالمه أو ولده قد هرب منه
وإن رأى أنه رمى بقملة حية فإنه . شاكرية، وللشرطة أعوان، وللعلماء تالميذ، وللمرضى طول مرض

القمل الكثري عذاب، والقوم عيال وقوم سفلة أخساء منَامون، أو أنه خري ونعمة و. يأيت أمراً خمالفاً للسنة
وإن رأى قمالً كثرياً فإنه دليل على مرض طويل وخسران وفقر، . وبركة وخالص من األحزان واهلموم

. ومن التقط القمل من ثوبه كُذب عليه كذب فاحش. وقتلها فرج املكروب من كربه وخالصه من شدته

  .صه القمل فإن أناساً ضعافاً يرمونه بكالمومن قر

  قمل الحنطة

  .هو يف املنام عذاب ألنه من آيات موسى عليه السالم

  القميص

    

إذهبوا بقميصي هذا، ": هو يف املنام دين الرجل أو عيشه أو تقواه أو علمه أو بشارة له، لقوله تعاىل
نه يتزوج، والقميص للمرأة رجل تتزوجه، لقوله فإذا لبسه الرجل فإ. "فألقوه على وجه أيب يأِت بصرياً
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وإذا خترق القميص استغىن الرجل عن امرأته فإن انفتق القميص . "هن لباس لكم، وأنتم لباس هلن": تعاىل
ومن رأى أن جيب قميصه مزق . ومن رأى أنه لبس قميصاً بغري كمني فهو حسب مجاله يف دينه. فارقها

. ومن رأى أن له قمصاناً كثرية فإن له يف اآلخرة أجراً عظيماً وحسنات كثرية. انفتِح عليه باب من الفقر

ومن رأى أن قميصه خمروق وسخ . ومن رأى أنه أُهدي إليه قميص فهو خرب خري. والقميص األبيض دين
اها، وإذا رأت امرأة أا لبست قميصاً جديداً واسعاً فهو حسن حاهلا يف دينها ودني. فهو فقر وهم وشدة

والقميص األخضر األبيض يدل على الدين، وال يحمد األزرق، واألمحر يدل . أو حسن حال زوجها
والبلل يف الثوب يدل على أن شيئاً يعيقه عن السفر، فإن يبس البلل . على شهرة، واألصفر على املرض

س قميصاً معلماً فإنه ومن لب. ومن رأى أنه لبس قميصاً بال جيب وال زيق دلّ على موته. زالت العاقة
ومن لبس قميصاً من . ومن رأى أنه لبس قميصاً قصرياً ال يستر عورته فإنه يقصر يف دينه. حيج أو يسافر

ومن رأى على قميصه آية من القرآن . خشب فإنه يسافر يف البحر، وإن كان مريضاً خشي عليه املوت
ومن رأى قميصاً مقلوباً تغري حاله إىل . زنوالقميص األسود هم وح. مكتوبة فإنه متمسك بالقرآن

ومن رأى قميصه شق طوالً فُرج عنه، وإن شق عرضاً . ورمبا كان القميص بيت الرجل. خالف عادته
ومن رأى قميصه قد من ورائه فإنه يتهم بكالم يقال يف عرضه ويكون بريئاً . فذلك كالم يقال يف عرضه

ومن رأى قميصه من .  الذي يقال فيه صحيح لقصة يوسف عليه السالممنه، وإن قد من أمامه فإن الكالم
  .السحاب مشلته نعمة

  القمن

دال على الوقوع بالكالم الرديء، . هو يف املنام دال على اهلموم واألنكاد والشبهات، فقمني اجلنسني
ي والظلم والشرك وقمني الطوب اآلجر يدل على البغ. "وإن منها ملا يهبط من خشية اهللا": لقوله تعاىل

  .ورمبا دلّ القمن على جهنم وأهلها والسجن وأهله املسجونني. ألنه من اختاذ الفراعنة

  القناع

  .هو يف املنام قناعة تناله

  القناة

ومن رأى أنه أجرى قناة تزوج أو عمل عمالً لنفسه خاصة يف دينه . هي يف املنام امرأة أو مال أو عامل
ومن . ورمبا دلّت القناة على جمرى الرزق كالسوق واحلانوت. عبيد أو دوابوالقنوات خدام أو . ودنياه
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قطع قناة عن زرع أو عقارات قطع معروفة عن أهله، وإن كان مزوجاً طلق زوجته أو أبطل وقفه أو 
وإن . ومن رأى قناة يف داره أو بستانه جارية وكان مغموماً فرج اللّه تعاىل عنه أو نال خرياً. أعتق عبده

ومن رأى أنه بال يف قناة جمهولة، أو تلطخ بنجاستها أتى . رأى القناة قد انسدت فإا تفسد عليه مذاهبه
ومن حفر قناة ومل جير . ورمبا دلّت القناة على الكنائس. حراماً أو وقع يف ورطة بسبب خادم أو امرأة

  .فيها ماء يدخل يف مكر

  القنبرة

  .هي يف املنام غالم صغري

  القُنبيط

  .فإن رأى أنه ميسك قنبيطاًً فإنه يطلب ديناً ال يدركه. هو يف املنام رجل رستاقي نافع فيه حدة

  القَند

ورمبا دلّ على اخلالص من السجن، أو الشفاء من األمراض، أو . هو يف املنام رزق بتعب، وهم ونكد
ورمبا دلّ القند . قرآن والصناعةالفرج بعد الشدة للحامل، ورمبا دلّ على البداية يف االشتغال بالعلم وال

  .على املال

  القنديل

هو يف املنام ولد أو زوج إذا كان بلبلة، وإن كان جومعياً بغري فرجة فيه فهو زوجة أو زوج ال ولد 
ورمبا كان القنديل معرباً للرؤيا أو دليالً . ويدل القنديل على العلم والتوبة للعاصي واهلداية للكافر. بينهما

إن : وقيل. والقنديل ولد له اء ورفعة وذكر وصيت ومنفعة. ما مما يهتدى ما يف الظلماتللقافلة أل
ومن رأى قنديل املسجد قد انطفأ . القناديل يف املساجد هم العلماء األغنياء وأصحاب الورع والقراءات

كسر القناديل وانطفاؤها و. وتعرب القناديل بالنجوم. والقنديل امرأة والفتيلة أوالد. مات عامل املسجد
  .ولو أخذ إنسان من السماء جنوماً فإنه يأخذ من املسجد قناديل. موت املريض

  القنص
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من اتبع الصيد غفل، ورمبا دلّ القنص على اتباع : وقال بعض العارفني. هو يف املنام دال على الغفلة
  .الشهوات

  القنطار

للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من زين ": هو يف املنام غىن للفقري، قال تعاىل
  ."الذهب والفضة

  القنطرة

الدنيا قنطرة فاعربوها وال ": هي يف املنام دالة على الشبهات، ورمبا دلّت على الدنيا ملا ورد يف احلديث
. على ركوب الدابةوركوب القنطرة يف املنام دليل . ورمبا دلّت على تفريج اهلموم واألنكاد. "تعمروها

والقنطرة رجل يتوصل به الناس إىل . وتدل القنطرة على الغىن وطول العمر أو املرض أو نقض العهد
والقنطرة اهولة تدل . أمورهم وحاجام، ورمبا كان ذلك الرجل ملكاً أو ذا سلطان أو من احلكماء

ت على السفينة أو على الصراط، وإن كان ورمبا دلّ. على الدنيا ال سيما إن كانت بني املدينة واملقربة
ومن رأى . ومن صار قنطرة فإنه ينال سلطاناً وحيتاج الناس إليه وإىل جاهه. مسافراً فذلك انقضاء سفره

  .أنه يعرب على قنطرة من خشب فهناك قوم منافقون يدخل عليهم

  القنفذ

 القنفذ يف املنام على املكر هو يف املنام رجل ضيق الصدر، ضجر غاضب، قليل الرمحة وتدل رؤية
  .واخلديعة، والتجسس واالختفاء، والشر واقتناء السالح

  القنوت

  .من رأى أنه قانت فهو مطيع. هو يف املنام دليل على إجابة السؤال، واهلداية والرزق، والثناء احلسن

  القنوط

  .انظر أيضاً اليأس.  يف حمذوريدل القنوط من رمحة اللّه يف املنام على الشرك، أو قتل النفس، أو الوقوع

  القَنو
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  .والقنو واحد من قوم الرجل وعشريته. قنو النخل يف املال قنيته للمال، ومجع الشمل بالعيال

  القهرمان

  .هو يف املنام رجل حافظ عامل، فإن يوسف عليه السالم قد كان يعمل القهرمة

  القواريري

ورمبا دلّت رؤيته على . ألرباب اجلهل، وظهور األسرارتدل رؤيته يف املنام على صفاء العيش واملداراة 
  .املغرم الذي خيص اجلاين

  القواس

القواس هو رئيس : وقِيل. تدل رؤيته يف املنام على طول العمر، وشدة البأس، والنصر على األعداء
  .العسكر أو السلطان

  القوباء

  .هو يف املنام مال خيشى صاحبه على نفسه املطالبة من جهته

  قودال

وإن قاده أسد أو طائر . فإن قاده آدمي فهو مطلوب بقتل آدمي أو جرح. هو يف املنام انقياد مع تربص
  .كاسر فهي ذلة تناله من ذي سلطان، أو آفة ترتل به من مرض

  القوس

ن وم. "فكان قاب قوسني أو أدىن": هو يف املنام سفر وأخ، وامرأة وولد، وقربة إىل اللّه تعاىل، لقوله تعاىل
وإن ناولته . ومن ناول امرأته قوساً وكانت حامالً وضعت له جارية. رأى قوساً بغالف فامرأته حامل

زوجته قوساً فإن محلها ولد ذكر، ألن الغالم يسلَّم إىل أبيه فيكون معه يف دكانه، واملرأة تريب البنت 
، فإن أخاه ميوت أو ولده أو ومن رأى أن قوسه انكسر، وال سالح معه. وتكون مالزمة هلا يف البيت

ومن رأى قوسه مكسوراً بيده فإنه يعزل عن واليته إن كان والياً، وخسر إن كان . شريكه أو صديقه
ومن ركب وتراً يف قوس فإنه يتزوج، فإن حلّه طلق، ومن رأى السلطان . والرمي بالقوس سفر. تاجراً
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ويستدل بالقوسني على . "ن قاب قوسني أو أدىنفكا": أعطاه قوسني نال مرتبة وإمارة، لقوله تعاىل
ومن أوتر قوساً . ورمبا كان رميه بالسهام كالماً باطالً أو كالم حق. ومن انكسر قوسه سافر. احلاجبني

وإن رمى سهماً وأخطأ فإنه جيور يف سلطانه، . فانقطع وترها فإنه يطلق زوجته، ورمبا عزل عن واليته
ومن رأى أنه يرمي يف . ومن رأى بيده قوساً موتراً فيولد له غالم. ما يتمىنوإن أصاب اهلدف فإنه ينال 
والرمي بقوس البندق يف الربية صيد وغنيمة من حالل، ويف البلد رمي . سبيل اللّه فإنه يصيب شرفاً

فإن رمى . فإن رأى أنه رمى عصفوراً بالبندق فإنه يكذب على رجل ضخم كذباً وزوراً. بكذب وزور
وقوس البندق ملن ملكه بغي، وقوس الرجل أمراض باملفاصل، وقوس النشاب .  فإنه يقذف امرأتهمحامة

انظر أيضاً . عمر طويل، وقوس النجاد تبذير للمال، وقوس املثقب رزق وفائدة وكذلك قوس اخلراط
  .السهم

  قوس قزح

    

وإن رآه أصفر دلّ . يف ذلك العامفإن رآه أمحر دلّ على غلبة الدم . يدل يف املنام على األمان من اخلوف
من رأى قوس قزح فإنه : وقيل. وإن رآه أخضر دلّ على األمان من القحط وجور السلطان. على املرض

وإن رأى اإلنسان قوس قزح مينة ويسرة فهو للفقراء دليل خصب . يتزوج وإن الشعراء يشبهون به املرأة
ام على ظهور أمر عجيب، ورمبا دلّ على حركة حتدث وقوس السحاب يدل يف املن. ولألغنياء شدة زائلة

  .يف اجليش، فإن كان مع ذلك رعد وبرق كان عدواً يظهر ويتهيأ الناس للقائه

  القولنج

من أصابه يف املنام القولنج فإنه يقتر على أهله وأوالده، والقولنج للمرأة محل أو جماورة لألشرار وكالم 
  .مؤمل

  القوة

ومن . ولكن يرجى له اخلري وطول العمر. نت بعد الضعف فهي دليل على طول مرضههي يف املنام إذا كا
  .من رأى أنه قوي فهو ضعيف: وقيل. رأى أن له فضل قوة فهي قوة يف دنياه أو دينه

  القيادة
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، والقيادة شهادة الزور. من رأى يف املنام أنه يقود ومل ير الزانية فإنه رجل دالل يعرف متاعاً ويتعيش به
  .ومن رأى أنه يشهد الزور فإنه يقود

  القيامة

ومن . والقيامة عدل النصاف املظلوم من الظامل. هي يف املنام نذير وحتذير ملن رآها من معصية هم ا
ومن رأى أنه . ومن رأى أنه واقف يف القيامة فإنه يسافر. رأى أن القيامة قامت عليه وحده فإنه ميوت

. "احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون": إنه ظامل، لقوله تعاىلحشر وحده وزوجته معه ف

ومن رأى القيامة يف منامه . والنفخ يف الصور جناه الصاحلني. وارض القيامة امرأة شريفة أو رجل شريف
ومن رأى القبور تنشق وإن املوتى . دلّ على ظهور شيء من أشراطها كسفك الدماء وظهور املنكرات

ومن رأى أن القيامة قامت وعاين أهواهلا مث رأى أن الدنيا عادت إىل حاهلا . رجون منها بسط العدلخي
ومن رأى أنه قرب من احلساب فإن رؤياه تدل على غفلته عن . فإن ذلك يدل على أن العدل يعقبه ظلم

ومن رأى أنه . "ناقترب للناس حسام، وهم يف غفلة معرضو": اخلري وإعراضه عن احلق، لقوله تعاىل
وإن رأى أن اللّه عز وجل حياسبه وقد وضعت . حوسب حساباً شديداً دلّت رؤياه على خسران يقع له

أعماله يف امليزان فرجحت حسناته على سيئاته فإنه يف طاعة عظيمة، وله عند اللّه مثوبة جزيلة، وإن 
رأى أن القيامة قامت فإنه ينجو من شر من : وقيل. رجحت سيئاته على حسناته فإن أمر دينه خموف عليه

ومن رأى من أشراط الساعة شيئاً مثل النفخ يف الصور، أو نشر أهل . أعدائه، أو تكون فتنة يف الناس
القبور، أو طلوع الشمس من املغرب فإن تأويله كتأويل يوم القيامة، وخروج الدجال هو رجل ذو بدعة 

ومن رأى أنه أخذ كتابه بيمينه فاز . وإنذار من السلطانوالنفخ يف الصور طاعون ووباء . وضاللة
ومن رأى أنه على الصراط سليماً . بالصالح والغىن والعز، وإن أخذه بشماله هلك باإلمث والفقر واحلاجة

  .انظر أيضاً الغاشية، وانظر النشور. جنا من شدة وفتنة وبالء

  القيح

من رأى : وقيل. ه، أو مستغل يستغل منه كل شهر ماالهو يف املنام مال ينمو، يصيبه ويستظهر به صاحب
والقيح والصديد وما يسيل من القروح . أنه خرج من بدنه قيح من جرح أو غريه، فإنه يقذف بتهمة

  .قيح الدمل يدل على الفَرج: وقيل. أموال حرام

  القيد
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ويدل القيد على .  أو املرضورمبا دلّ على العيال أو القعود عن السفر. هو يف املنام ثبات يف الدين
وإن كان من حناس أصفر فهو ثبات . والقيد من الفضة ثبات يف أمر الزواج. اإلحسان ممن قيده يف املنام

. وإن كان من حبل فهو ثبات يف الدين. يف مكروه، وإن كان من رصاص فثبات يف أمر فيه وهن وضعف

تاع كاسد، وللمهموم دوام مهه، وللمريض والقيد للتاجر م. وإن كان من خشب فهو ثبات يف نفاق
ومن رأى أنه مقيد يف بلدة فهو . ومن رأى أنه مقيد يف سبيل اللّه فهو جمتهد يف أمر عياله. طول مرضه
. فإن كان القيد ضيقاً فإن األمر يضيق عليه. وإن رأى أنه مقيد يف بيت فإنه مبتلى بامرأة. مستوطنها

رأى املقيد أنه ازداد قيداً آخر فإن كان مريضاً فإنه ميوت، وإن كان وإن . والقيد للمسرور دوام سروره
ومن رأى أنه مقيد وهو البس ثياباً خضراء فمقامه يف أمر الدين واكتساب ثواب، . يف سجن طال سجنه

وإن كانت بيضاء فمقامه يف أمر علم وفقه واء ومجال، وإن كانت محراء فمقامه يف أمر هلو وطرب، 
ومن . ومن رأى أنه مقيد بقيد من ذهب فإنه ينتظر ماالً قد ذهب. راء فمقامه يف مرضوإن كانت صف

رأى أنه مقرون مع رجل آخر يف قيد دلّ على اكتسابه معصية كبرية خياف عليه انتقام السلطان ا لقوله 
 الفل أو انظر انظر أيضاً. ، والقيد يف األصل هم وفقر"و ترى ارمني يومئذ مقرنني يف األصفاد": تعاىل
  .الكبل

  القيراط

  .هو يف املنام نكد يناله من جهة دين يف ذمته

  قيم الحمام

ورمبا دلّت رؤيته على الواقف بباب السلطان لقضاء . تدل رؤيته يف املنام على الطهارة وقضاء الدين
 تدل رويته والقيم يف الكنائس. أشغال الناس، أو على السجان أو على التوبة من الذنوب وصالح احلال

واملرأة القيمة يف احلمام تدل . على ضياع املال، والتفريط يف األعمال، أو معاشرة أرباب اللهو والطرب
  .انظر أيضاً احلمامي. رؤيتها للعازب على الزوجة الفقرية

  القيء

فإن . أمث فيهمن رأى يف املنام أنه تقّيأ وهو صائم مث ولغ فيه، فإن عليه دينا ميكنه أن يؤديه وال يؤديه في
كان القيء طيب الطعم فإنه توبة بطيب نفس صاحبة عن غيه، وإن صعب عليه وكان كريه الطعم فإن 
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وإن تقيأ دماً . ويكون القيء أيضاً أن يرد صاحبه ما أخذه بغري حق وذلك توبة. توبته تكون على كره منه
ن بلع لؤلؤاً وتقيأ عسالً فإنه يفسر وإ. وإن سكر وتقيأ فإنه رجل شحيح. فإنه يتوب من إمث أو مال حرام

وإن . وإن تقيأ ملء فيه مرة صفراء فإنه يرجع عن معصيته بعقوبة. بالقرآن، وإن تقيأ لبناً ارتد عن اإلسالم
ومن تقيأ قيئاً كثرياً فإنه ميوت أو . تقيأ طعاماً فإنه يهب إلنسان شيئاً، وإن بلع القيء فإنه يرجع يف هبته

وإن رأى أن . من رأى أنه تقيأ دماً كثرياً فهو للفقري مال ومولود أو عودة غائبو. يشرف على اهلالك
وإن تقيأ حية وكان . أمعائه خترج مع القيء فإن ذلك يدل على موت الولد، ويدل يف املريض على املوت

 خري، وال والقيء للفقراء دليل. القيء تبذير مال: وقيل. مريضاً فإنه ميوت، وإن كان يف عافية فارق عدواً
والقيء يدل على رد الودائع إىل أرباا، وعلى إفشاء األسرار، . حيمد لألغنياء، بل هو مضرة يف أمواهلم

  .وإن كان مريضاً مات. وعلى زوال ما يف داخله من األذى

  باب الكاف

  الكاتب

وإن رأى أنه . رفإن رأى كاتب أنه أمي فتذهب حيلته أو عقله أو دينه أو يفتق. هو يف املنام رجل حمتال
وإن رأى إنسان أنه كاتب دلّ على أنه سيهتم بأمور غريه، ويلحقه من ذلك . رديء احلظ فإنه يتوب

تعب كثري، وتدل هذه الرؤيا بالنسبة للمرضى على املوت، وتدل يف العبد على أمانته وصالحه، وأنه 
وصالح احلال، وإن انتقل كتاب ورؤية كتاب امللك يف املنام دليل على رفع القدر . سيكون قيم البيت

وكتاب اإلنشاء تدل رؤيتهم على العز والرفعة، . امللك إىل التبذل دلّ على احنطاط القدر وسوء احلال
وقضاء احلاجات، والصلة بامللوك، والعلم والفهم، والفصاحة واألرزاق، واألزواج واألوالد، واألباء 

والكاتب على الطرقات تدل رؤيته على .  الواردةوكتاب السر تدل رؤيتهم على األخبار. والعبيد
ورؤية الكرام الكاتبني بشرى ويسرى يف الدنيا واآلخرة، وخيتم له باجلنة إن كان تقياً، . الشرطي واحلجام

و إن عليكم حلافظني، كراماً كاتبني، يعلمون ما ": وإن كان غري ذلك فليحذر من قول اللّه تعاىل
  ."تفعلون

  الكأس

    

فإن رأى الكأس . فمن رأى أنه أعطى ماء يف كأس فذلك ولد يف بطن أمه. ملنام من جوهر النساءهو يف ا
وإن ذهب املاء وبقي الكأس فهو موت . انكسر وبقي املاء فهو موت املرأة وبقاء الولد الذي يف بطنها
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 وهو مريض، ومن رأى أنه أُعطي كأساً. وقد يدل انكسار الكأس على موت الساقي. الولد وسالمة األم
  .انظر أيضاً اجلام، وانظر القَدح. فشرب ما فيه من مخر أو ماء أو خردل أو حنظل أو صرب فإنه كأس املنية

  الكاغدي

  .هو يف املنام رجل يعني أصحاب احليل

  الكافر

ومن رأى أنه كافر . ومن رأى شيخاً كافراً فإنه عدو قدمي العداوة، ظاهر البغضاء. هو يف املنام عدو
ومن رأى أنه حتول كافراً فإن اعتقاده يوافق اعتقاد . دامه عسل ال يأكل منه فإنه كافر لنعم اللّه تعاىلوق

ومن رأى أنه كافر وال يتوب من كفره فإنه ميوت . وكثرة الكفار كثرة العيال. ذلك اجلنس من الكفار
  .قتيالً

  الكافور

السر، واحلمل باألوالد وإذا رؤي الكافور كان والكافور يدل على صدقة . هو يف املنام حسن ثناء واء
  .دليالً على األعمال الصاحلة، وأنه يحشر مع األبرار

  الكامخ

  .وإن مل يأكل منه ومل ميسه فإنه مال خيسر عليه. وإن أكل منه أصابه هم. هو يف املنام هم وخصام

  الكامخي

  .هو يف املنام رجل كثري األمراض واألسقام

  الكانون

وإن كان من صفر .  الكانون يف املنام من احلديد دلّ على امرأة من أهل بيت ذوي بأس وقوةإذا كان
وإن كان من خشب فمن أهل بيت أصحاب أمتعة فيهم . فمن أهل بيت أصحاب أمتعة الدنيا وزينتها

وإن كان من طني فمن أهل بيت أصحاب . وإن كان من جص فمن أهل بيت متشبهني بالفراعنة. نفاق
ومن رأى ناراً تشتعل يف كانون أو تنور فإن ذلك يدل على أوالد . والكانون يدل على الدولة. دين
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والكانون يدل على قيم الدار، فمن رأى أنه يوقد ناراً يف كانون من غري طعام فإنه يهيج . صاحب الرؤيا
 وقد يدل الكانون على .وإذا كان الِقدر قيمة البيت فالكانون زوجها. رجالً بكالم النميمة أو اخلصومة

والكانون إذا خال من النار . الزوجة والقدر على الزوج فهي حترقه بكالمها وهو يتقلى ويتقلب يف غلياا
ورمبا دلّ الكانون على السراج . دلّ على اهلم والنكد، وإذا كان فيه نار فهو قضاء احلوائج واألرزاق

ر وتيسري العسري، ورمبا دلّ على الوالد أو الوالدة أو امرأة واملنرب وكرسي النفساء، ويدل على إجناز األمو
فمن ملك كانوناً أو رآه تزوج إن كان . ورمبا دلّ الكانون على شهر كانون. احلامل، أو الدار ملن يرتهلا

  .عازباً، وإن كان كافراً أسلم، وإن كان فاسقاً تاب ألنه حمل النار، والنار ختويف وهداية

  الكاهن

والكاهن . نام يدل على اإلميان والتخلي عن الدنيا والشبهات، وعلى اإلمام الذي يقتدى به لعلمههو يف امل
ومن رأى أنه قد صار كاهناً فإنه دليل خري جلميع الناس، ودليل رفعة . رجل صاحب أطيل وغرور

ديق ذلك ومن رأى أنه يتكلم بكالم الكهنة واملنجمني وحنوهم فإن ذلك أباطيل الدنيا، وتص. وشهرة
  .انظر أيضاً الراهب. جهل يف الدين

  الكباد

  .انظر أيضاً األترج. هو يف املنام دال على مكابدة األمراض واهلموم واألنكاد، أو املرأة اجلميلة املتبذلة

  الكبد

ومن رأى أن كبده قد . فمن رأى أنه كبري الكبد فإنه رحيم شجاع. هو يف املنام موضع الشجاعة
فمن نظر يف كبده فرأى وجهه فيها فإنه . والكبد موضع الغضب والرمحة. مال مدفونجرحت فيظهر له 

فإن كانت أكباداً كَثرية فهي . ومن رأى أنه يأكل كبد إنسان فإنه يصيب ماالً مدخراً ويأكله. ميوت
د إذا والكب. والكبد تدل على األوالد وعلى احلياة. كنوز تفتح له، وكذلك أكباد الشياه والبقر وغريها

ومن رأى كبده تؤمله فقد . كان عليه شحم فهو مال من النساء، ومن أكل كبداً نال قوة ومنفعة من ولده
والكبد طباخ امللك . ومن قطع كبده مات. والقرحة على الكبد فسق. أساء إىل ولده أو حبيبه أو ناله هم

ومن رأى أنه . والكبد مال باطل. ورمبا دلّ خروج الكبد من اجلوف على الظلم، وليس مبحمود. واألمري
  .يأكل كبده فإنه يصيب ماالً ويأكله، أو يأكل من مال ولده

  الكبريت
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وإن اشتعل به . وهو مال حرام لقبح رائحته. هو يف املنام رجل كذاب، ألنه إذا خالط الفضة غير لوا
  .لنفطانظر أيضاً ا. سراج أو قنديل أو ألجل طبخ فهو هداية ومنفعة لسرعة اشتعاله

  الكبش

    

وإن رأى كباشاً . وذبح الكبش لغري أكل قتل رجل عظيم شريف أو عدو. هو يف املنام رجل شريف منيع
وإن ذبح كبشاً ظفر بعدو عظيم، وإن كان مريضاً . مذبوحة يف موضع فإنه يقتل هناك قوم يف حرب

فيفه حيث يشاء فإنه يقهر رجالً ضخم. شومن رأى أنه كسر قرين . اًومن رأى أنه يركب كبشاً ويصر
ومن رأى . ومن رأى أنه يقاتل كبشاً فإنه ينازع رجالً ضخماً. كبش أو أحدمها فإنه يغيظ رجالً كبرياً
ومن رأى أن كبشاً ذبح وقُسم حلمه فإنه ميوت رجل كبري ويقسم . كبشاً قد مات فإنه موت رجل عظيم

ن كان أسرياً جنا، وإن كان خائفاً أمن، وإن كان وإن ذبح كبشاً لألكل فإن كان عبداً عتق، وإ. ماله
ومن ذبح كبشاً وسلخه يأخذ . مديناً قض دينه، وإن كان مل حيج حج، وإن كان مريضاً شفاه اللّه تعاىل

ومن رأى يف بيته كبشاً مسلوخاً فإنه ميوت بعض . مال عدوه، فإن أكل من حلمه فإنه يأكل من ماله
ومن . شاً فيصيبه من السلطان عذاب أو سجن، وقد يكون الكبش واليةومن رأى أنه يثسوي كب. أقاربه

والكبش يدل على املؤذن أو . وصوف الكباش مال. رأى أنه أتى برؤوس كباش فإنه بؤتى برؤوس أعدائه
. ومن رأى كبشاً يواثبه ناله من عدوه ما يكره، وإن نطحه أصابه أذى. والكبش قائد اجليش. الراعي

ت كبشاً فإن زوجته ال حتمل وإن مل تكن له زوجة نال قوة وعزاً ونصراً على ومن رأى نعجة صار
  .واألسود من الكباش ينسب إىل العرب، واألبيض إىل العجم. عدوه

  الكبل

. من رأى يف املنام أنه كبل، دلّت رؤيته يف األشرار على رباطهم وحبسهم، ألن األكبال لربط الرجلني

  . على غربة أو سفروأما يف سائر الناس فإا تدل

  كبة غزل

ورمبا دلّت على األجري احلازم، والغالم، والعمر . هي يف املنام ألرباب املعاش دليل على الفائدة والرزق
  .الطويل

  الكبو
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  ."ومن جاء بالسيئة فكُبت وجوههم يف النار": قال تعاىل. هو يف املنام الضالل عن اهلدى

  الِكتَاب

وإن كان يف يد غالم فإنه بشارة، . والكتاب خرب مشهور.  بيده كتاباً نال قوةهو يف املنام قوة، فمن رأى
وإن رأى كتابه بيمينه، . ومن رأى يف يده كتاباً مطوياً فإنه ميوت قريباً. وإن كان يف يد امرأة فإنه توقّع

وإن كان وكان بينه وبني رجل خماصمة أو شك فإنه يأتيه البيان، وإن كان يف عذاب فتأتيه النجاة، 
والكتاب باليمني سنة . وإن رأى كتابه بشماله فيندم على فعل فعله. معسراً مهموماً فإنه يتيسر أمره

ومن رأى أنه . وإذا رأى الكافر بيده مصحفاً أو كتاباً عربياً فإنه خيذل ويقع يف هم وغم أو كربة. خمصبة
رياً، وكذلك املؤمن إذا رأى بيده كتاباً مزق كتاباً ذهبت مهومه ورفعت عنه الفنت والشرور أو نال خ

ومن رأى أنه أتاه كتاب خمتوم أطاع ملكاً وانقاد له، ونال خرياً ورئاسة ووالية . فارسياً يصيبه ذل وكربة
ومن رأى كتاباً أبيض ال كتابة فيه يرد . هنيئة يطيعه فيها القريب والبعيد، وإن كان خاطباً امرأة يظفر ا

ورمبا دلّ الكتاب على جليس مؤانس، وقد يدل الكتاب على الفَرج والربء . ه ينقطعمن غائب فإنَّ خرب
وإذا جهل ما يف الكتاب دلّت رؤيته على الغش يف الصناعة، أو البيع اهول، أو املرأة . من األسقام

  .الطاعنة يف السن

  الكتابة

ومن رأى اللّه يكتب يف صحيفة . ه يتوبوإن رأى أنه رديء اخلط فإن. هي يف املنام حيلة والكاتب حمتال
: وإن كان يكتب يف قرطاس فهو جحود ما بينه وبني الناس، وقال ابن سريين رمحه اللّه تعاىل. فإنه يرث

فويل هلم مما كتبت أيديهم، وويل هلم مما ": من رأى أنه يكتب كتاباً نال ماالً حراماً لقوله تعاىل
ومن رأى أنه كتب .  مكتوبة على قميصه فإنه رجل متمسك بالقرآنومن رأى أية من القرآن. "يكسبون

عليه صك فإنه يؤمر بأن حيتجم، فإن كُتب عليه كتاب وال يدري ما فيه، فإن اللّه قد فرض عليه فرضاً 
ومن رأى أنه يتعلم . ومن رأى أنه يكتب كتاباً فإنه ميرض وال ينقص من ماله شيء. وهو يتواىن فيه

وإن كان حيسن الكتابة رأى أنه . كن حيسنها فإنه يدل على أمر حممود يناله من خوف وتعبالكتابة ومل ي
  .ال حيسنها فذلك رديء حيث يدل على تعطيل وخوف وتعب

  الكتان

  .من رأى يف املنام أنه لبس قميص كتان فإنه ينال معيشة شريفة حالالً يدخر منها ماالً
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  الكتاني

  .ورمبا دلّت رؤيته على اهلموم واألنكاد والتعب. ذل واالبتالء بالنساءتدل رؤيته يف املنام على ال

  الكتبي

    

تدل رؤيته يف املنام على تفريج اهلموم، وحل املشكالت، واإلطالع على األخبار الغريبة، وعلى تزويج 
  .العزاب، وتوبة الفاسق، وإسالم الكافر

  الكتف

لقوة، فما حدث فيهما من نقص أو زيادة فانسبه إىل قوة الكتفان يفسران با: وقيل. هو يف املنام امرأة
ومن رأى على كتفه محالً ثقيالً . اإلنسان أو امرأته، ومن أراد أن ينظر إىل كتفه فلم يستطع اعورت عينه

  .ال يقوى عليه كان دليالً على محل األوزار والذنوب

  الكتمان

وسلطانه، ويرتفع . لّ كتم األسرار على طيب األصلورمبا د. رمبا دلّ يف املنام على كتمان العلم عن أهله
  .امسه، وإن كان تاجراً كثر معاملوه، وإن كان داعياً كثر مستجيبوه

  الكحال

والكحال . هو يف املنام رجل يصلح الدين، ويهدي اللّه تعاىل على يده من الضالل، وجيمع بني األحبة
 النظر، ويدل على الغواص والغطاس وباين اآلبار رجل دال على العلم، والتبصر يف العواقب، واحلذق يف

ومصلح عيون املاء، وعلى النقاد، ورمبا دلّت رؤيته على الناصح ملن يستشريه فيبني له طريق الرشد من 
  .والكحال صاحب أخبار. الغي

  الكحل

قليالً كان أو ومن رأى أنه أعطي كحالً يف يده أصاب ماالً . هو يف املنام مال وزيادة تبصر يف الصالِح
ومن رأى أنه أتى بكحل ليكحل به، فإنه يصلح دينه، فإن كان . وإذا كحله رجل أسود فليس خبري. كثرياً

وإن رأى إنساناً كحله . ومن رأى أنه اكتحل بإمثد فإنه جيمع بني امرأتني. فهو شقاؤه. ضرير البصر
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والكحل . إذا اكتحلت فإنها تتزوج، وكذلك األرملةوالبكر . فأعماه فإنه يأخذ من ماله شيئاً مبكر وحيلة
  .بالدم والرماد فسق وزواج باطل

  الكد

والكد دال على االحتيال على التولية، وأكل أموال . هو يف املنام راحة، فمن رأى أنه يكد فإنه يستريح
ورمبا دلّ الكد على . تعففالناس بالباطل، هذا إذا كان الرائي غنياً، وإن كان فقرياً دلّ على التقتري وال

  .الوقوع يف احملذور

  الكواشي

وتدل رؤيته يف املنام على مجع املال من احلالل . هو الذي جيمع اخلرق والورق من الطرقات والشقوق
  .واحلرام

  الكذب

 إن الذين يفترون على اللّه الكذب": يدل يف املنام على شهادة الزور واالفتراء، وعدم الفالح لقوله تعاىل

ومن رأى أنه يكذب . ورمبا دلّ الكذب على اهلذر يف الكالم، وكان غلطه أكثر من صوابه. "ال يفلحون
  ."يفترون على اللّه الكذب وأكثرهم ال يعقلون": على اللّه تعاىل فألنه ال يعقل، لقوله تعاىل

الكر  

منه، فتلك نصرته عليه أو فإن كر اإلنسان يف املنام على عدوه بعد فراره . هو يف املنام عكس الفر
  .ورمبا دلّ ذلك على الندم والتوبة واملراجعة إىل اخلري. وسواسه وخواطره اليت يقبل فيها ويدبر

  الكراث

. من أكله أكل ماالً حراماً شنيعاً يف قبح ثناء من جور أو سرقة: وقيل. هو يف املنام رزق من رجل أصم

  .ومن أخذ كراثاً فإنه يقول قوالً يندم عليه. ال حراموإن أكله مطبوخاً فإنه يتوب ويرجع عن م

  الكراع
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من أكل : وقيل. هو يف املنام مال اليتيم، فمن رأى أنه امتص ما يف عظم الكراع فإنه يأكل مال اليتيم
  .األركاع أكل ماالً من أشراف الناس

  الكراويا والكراوياء

  .هي يف املنام مال تطيب به األموال

  الكرب

ومن رأى أن كربه قد ذهب وفرج عنه فإنه .  يف املنام أنه مكروب فقد أذنب ذنباً وهو نادم عليهمن رأى
  .يتوب من ذنبه

  الكرسي

    

وإن كان من خشب فهو . فإن كان الكرسي من حديد فهو قوة وظفر. هو يف املنام رفعة من السلطان
وكيالً أو وصياً وينال رفعة، وإن كان ومن رأى أنه جالس على كرسي فإنه يكون . دون ذلك مع نفاق
والكرسي يدل ألرباب املناصب على العلو والرفعة واألزواج واألوالد واملساكن . غائباً رجع إىل أهله

. إن كانت له امرأة حامل أتت بولد،: وقيل. ومن رأى أنه أصاب كرسياً وجلس عليه تزوج. العظيمة

. ر كرسيه فإنه يدل على موته أو موت امرأته، أو سقوط جاههومن رأى أنه انكس. ميوت شهيداً: وقيل

. والكرسي سرور ومرتبة عاجلة ملن جلس عليه، أو داللة على الفوز يف اآلخرة، وال خري فيه للمريض

ورؤية كرسي اللّه تعاىل الذي فوق السموات دليل ملن هو من أهل العلم على علُو الدرجات واملناصب 
للحامل خالص من شدا، وللعازب زواج، وللمتزوج ولد، ويدل على السفر، العالية، ورمبا كان 

  .وللمريض على محله على سرير املنايا أو دابة يركبها أو دار يسكنها أو سنة يستنها

  الكَرفس

ورمبا دلّ الكرفس على الكفر الشتقاقه منه، . هو يف املنام مال من السلطان، وهو حالل يعقبه ثناء حسن
  .لّ على ظهور األسرار والرياء واألعمالورمبا د

  الكرك
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ورمبا كان سلطاناً مباله . تدل رؤيته يف املنام على احلرب واملخادعة، مع حقارته وعجمته ودناءة أصله
  .وولده

  الكركدن

ومن رأى أنه رأى . فمن رأى أنه جيلب الكركدن فإنه ينال ماالً من ملك عظيم. هو يف املنام ملك عظيٍم
  .دن فإنه يعلُو ملكاً كذلك، أو يغدر بهالكرك

  الكركي

. ومن رأى أنه أخذ كركياً صاهر قوماً، أخالقهم سيئة. هو يف املنام رجل مسكني ضعيف القوة والقدرة

ومن رأى كركياً سافر سفراً بعيداً، وإن كان . والكراكي تدل على أناس حيبون االجتماع واملشاركة
وإن رأى كراكي تطري حول تلك البلدة فيكون يف تلك السنة برد شديد . مسافراً رجع إىل أهله ساملاً

وإن رأى الكراكي جمتمعة يف . فإن أكل حلومها نال منفعة من لص أو خادم. وهجوم سيل ال يطاق
. الشتاء فإنها تدل على لصوص وقطاع طريق وأعداء حماربني، فإن رآها متفرقة فإا دليل خري ملن رآها

وحلم الكراسي وريشه . ياً فإنه يفتقر، ومن رأى أن له كثرياً منها فإنه ينال رئاسة وماالًومن ركب كرك
ومن رأى أنه . ومن رأى أنه يرعى الكراكي فإنه يلي والية على قوم مساكني. مال من رجل مسكني

فيه إىل ومن رأى أنه يسمع صوت كراكي فإنه خيرج من هم هو . يعاجل كركياً فإنه يعاجل رجالً مسكيناً
  .خري

  الكَرم

والدالية امرأة شريفة . والكَرم يعبر بامرأة غنية. هو يف املنام عز وشرف ملن غرسه، وكذلك سائر الشجر
ومن . ومن رأى كرماً حامالً يف الشتاء فإنه يعبر بامرأة قد ذهب ماهلا. الكرم رجل كرمي: وقيل. كرمية

وشجرة الكرم دليل خري ملن أراد الزواج الشتباك . الطاعةرأى الكرم وطرقه فإنه ينتفع من قوم بالدين و
ومن رأى كرماً قد . بعضها ببعض وعروش الكرم امرأة حسناء غنية ذات خدم، وكذلك حديقة الكرم

  .نبت فوق رأسه فتعرض له قروح يف رأسه

  الكرنب

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  462  

والكرنب . دركهفمن رأى بيده كرنباً فإنه يف طلب شيء ال ي. هو يف املنام رجل ضخم فظ غليظ بدوي
  .والكرنب كرب. رديء جلميع الناس، خاصة السوقة، ومعاجلي الكروم

  الكرة

  .تدل يف املنام على املخاصمة، وعلى الدنيا اليت يرفضها قوم ويطلبها آخرون

. وهي رجل، فإن كانت من أدمي فإنه رئيس أو عامل. ورمبا دلّت على السفر والتنقل من مكان إىل مكان

  . خماصمة ألن من لعب ا، كلما أخذها ضرب ا األرضواللعب بالكرة

  الكزبرة

  .اخلضراء واليابسة سواء: وقيل. والكزبرة اليابسة تصلح ا أموال. وهي رجل نافع يف الدين والدنيا

  الكساء

    

والكساء . ومن رأى أنه ارتدى كساًء ومل يكن ذلك من عادته فإنه يفتقر. هو يف الشتاء أجود من الصيف
ومن . وهو للتاجر والفقيه واإلمام مبرتلة احلرفة اليت هي أمان له من الفقر، وتقيه من املكارة. ل رئيسرج

ومن رأى رجالً متوشحاً بكساء يف . رأى بكسائه وسخاً فقد أساء يف معيشته، وينغص فيها جاهه
ختالف جواهرها وختتلف الكسوة با. الصيف فإنه متجمل متكرب، وهو مهموم ألن احلر يف الصيف هم

وإن كان يف . وإن رأت املرأة كسوة الرجل عليها فهو صاحل هلا يف الدين والدنيا. وألواا وأجناسها
وإن رأى الرجل أن عليه كسوة املرأة أصابه هم وخوف . كسوة احلرب كان تأويله لزوجها أو قيمها

  .شديد، وخضوع وذلة

  الكستبان

ورمبا دلّ على الضيق والنكد، أو على املكاري، .  أو دابة أو سفرهو يف املنام رزق وولد وزوجة أو غالم
ورؤية الكستبان يف إصبع امليت دليل على أنه يف . فإن وضعه يف غري حمله كان دليالً على ترك الصالة

  ."وهلم مقامع من حديد": النار، لقوله تعاىل

  الكستيج
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وإن رأى الكستيج . عاً وينصر دين اللّه تعاىلهو يف املنام ولد فمن رأى أن على وسطه كستيجاً يكون ور
وإن رأى الكستيج حتت الثياب فإنه . وإن رآه انقطع فإن ولده ميوت. مع لباس جديد فإنه يرزق ولداً باراً

  .يدل على فساد الدين والدنيا

  الكسوف

ث من رأى يف املنام أن الشمس كسفت فهو حدث بامللك األعظم وإن رأى أن القمر خسف فهو حد
ومن رأى سحابة غطت الشمس حىت ذهب . إنّ كسوف الشمس موت امرأته أو والدته: وقيل. بالوزير

ورمبا كانت . نورها، فإن امللك ميرض، وإن رآها وهي تتحرك يف السحاب وال خترج منه فإنه ميوت
يته من رأى أن الشمس حجبتها سحابة، فإن ملك البلدة تسقط وال: وقيل. الشمس عاملاً من العلماء

  .لظلمه على رعيته

  الكشك

الكشك، : وقيل. هو يف املنام وكل طعام أبيض يدل على الرزق، إال اهلريسة والعصيدة فإما هم وغم
  .رزق بتأمل يسري، وثريد الكشك جتارة راحبة دنيئة مبنفعة كثرية إذا كان فيها دسم

  كظم الغيظ

والكاظمني الغيظ، ": قال تعاىل. ن ألهله ولغري أهلههو يف املنام يدل على الثناء اجلميل، واخلري واإلحسا
  ."والعافني عن الناس، واهللا حيب احملسنني

  الكعب

. من رأى أن كعبه انكسر مات أو أصابه غم أو مصيبة أو بالء أو شدة أو حمنة: وقيل. يف املنام ولد مقامر

. عب للعازب زوجةومن رأى أنه منخفض الكعب والعرقوب فإنه ينال قوة وشجاعة وجرأة والك

وإذا رأى املريض أن كعبه انكسر مات، وكعب اإلنسان . والكعاب كالم باطل ملن لعب ا يف منامه
ومن رأى كعبه حسناً مليحاً كان ذلك فأال حسناً مباركاً فيما يرومه . ماله، فإذا زال الكعب زال املال

إن للمتقني ": تزوج عدة أبكار، لقوله تعاىلومن رأى عنده كعباً . من زواج أو ثراء ملك أو خادم أو دابة
  .انظر أيضاً الشطرنج. "وكواعب أترابا. حدائق وأعنابا. مفازا

  الكعبة الشريفة
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ومن رأى الكعبة فذلك يشري له خبري يقدمه . ورمبا يدخلها من رآها. هي يف املنام خليفة أو وزير أو رئيس
فإن دخل البيت العتيق فإنه . من من األعداء وينال خرياًوإن رأى أنه يصلي فيها فإنه يأ. أو يدبر عنه

وإن رأى حائطاً من حيطاا سقط فإنه . يدخل على اخلليفة، وإن أخذ منه شيئاً فإنه ينال من اخلليفة شيئاً
وإن رأى أنه سرق من الكعبة رماناً فإنه يأيت ذات . والنظر إليها أمن مما خيافه. يدل على موت اخلليفة

وإن رأى أنه أحدث يف الكعبة . ن رأى أنه مبكة بني األموات يسألونه فإنه ميوت على الشهادةوإ. حمرم
وإن رأى أن الكعبة يف داره فإنه ال يزال ذا سلطان وصيت بني . فإا مصيبة يصاب ا اإلمام األعظم

فإنه خيالف سنة ومن رأى أنه خيطئ الكعبة . ومن رأى أنه يصلي فوق الكعبة فإنه يرتد عن دينه. الناس
ومن رأى بالكعبة . ومن رأى الكعبة قد خربت فإنه تارك الصالة. رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم

ومن رأى أنه طاف . نقصاناً أو زيادة أو حتريفاً عن موضعها أو تغيرياً عن حاهلا فإن ذلك تأويله يف اإلمام
من رأى أنه متوجه حنو الكعبة فإنه مقبل على ما و. بالكعبة أو قام بشيء من املناسك فإنه صالح يف دينه

وإن رأى أن الكعبة صارت داره سعى . وتدل على املسجد واجلامع ألا بيت اهللا. يصلح دينه ودنياه
ومن . وإن كان عبداً أعتقه سيده. الناس إليه وازدمحوا على بابه لسلطان يناله أو علم يعلمه أو عمل يعمله

يعمل عمالً من مناسكها خدم سلطاناً أو عاملاً أو عابداً أو والداً أو والدة أو رأى أنه يطوف حوهلا أو 
  .سيداً بنصح وبر

  الكعك

ومن كان يف خري . ودخوله على من ال يقدر على أكله دليل على اهلم والنكد والشدة. هو يف املنام سفر
  .أو شر عاد إليه، ألن أوله كآخره

  الكعكي

  .وعلى الشر واخلصومات. سفار ومجع املالتدل رؤيته يف املنام على األ

  الكفّارة

تدل يف املنام على قضاء الدين من صوم أو حج أو عتق أو صدقة أو مال يتعلق بالذمة، ورمبا دلّ ذلك 
  .على املغرم ملا فيها من األطعمة والكسوة

  الكفالة
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والكفالة تدل على . ه تعاىلمن تكفل يف املنام بآدمي، فإنه يدل على الرزق واالنتصار على أعداء اللّ
  .ومن رأى إنساناً تكفل به فإنه يرزق رزقاً مجيالً. الثبات يف األمر سواء يف ذلك الكافل واملكفول

  الكفر

الكفر جحود للحق، : وقيل. هو يف املنام غىن أو مرض ال ينجو منه صاحبه وال ينفعه دواء، والكفر ظلم
ورمبا دلّ الكفر على عافية املرضى بعد إشرافهم على . ما أجحدهأي . "قتل اإلنسان ما أكفره": قال تعاىل

  .ورمبا دلّ الكفر على الفتنة يف الدين، وقتل النفس. املوت

  الكف عن الشر

  .هو يف املنام دليل على التسليم ألوامر اللّه تعاىل واالنتصار على األعداء

  ذو الكفل عليه السالم

  .نة يتقلدهاتدل رؤيته يف املنام على كفالة، وأما

  الكفن

. ومن رأى أنه يلبس كفناً فإنه مال إىل الزىن. ورمبا دلّ ذلك على زواج العازب. هو يف املنام ستر للعورة

  .وكلما كان الكفن على امليت أقل فهو قريب إىل التوبة. فإن مل يغط رأسه ورجله فهو فساد دينه

  كف اليد

وإن رأى أن الشعر .  دنياه، وانفضاضه انفضاض دنياههو يف املنام قوة الرجل، وانبساط الكف انبساط
وإن نبت الشعر على ظهر الكف قوي . هو مال ينبو عن يده: وقيل. نبت يف كفه فإنه يصيبه غم ودين

ومن رأى كفه معلقة وكان متصالً بالسلطان أصاب منفعة وخرياً، وإن كان صياداً . حاله أو ذهب ماله
ومن رأى أنه صغري الكف فإنه يصري جباناً ضعيفاً يف . ال منفعةكثر صيده، وإن كان صاحب عقار ن

ومن رأى كفه متسعاً . ومن رأى كفاً وهو خائف من أمر انكف عنه. والكف كف عن األمور. نفسه
والكف إذا حسن . حسناً كان دليالً على سعة رزقه وسخائه، وإن رآه مقبوضاً دلّ على خبله وقلة خريه

ورمبا دلّ حسن الكف . الشر وعن معاصي اللّه تعاىل أو الكف عن الصدقة. نكان دليالً على الكف ع
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رؤية الكف تدل : وقيل. والكف الراحة وهي الراحة من التعب أو إجياد الراحة لغريه. على قبول الدعاء
  .انظر أيضاً اليد. العيش واملال والرئاسة والولد والشجاعة والبعد عن احلرام: على ستة أوجه

  الكّّل

ذا كلّ اللسان يف املنام عن مدح أو ذم، وكانت هناك حماكمة قصرت حجته وقهر يف خماصمته، وإال عاد إ
  .فقرياً كّالً على الناس، أو صار من أهل الكاللة ليس له ولد

  الكالم

    

 .إذا كان اإلنسان يتكلم يف املنام بلغات شىت دلّ على أنه ميلك ملكاً عظيماً لقصة سليمان عليه السالم

وكالم الطري كله صاحل جيد فمن . وكذلك كالم الطيور للرائي وهو مبشر بنيل ملك عظيم وعلم وفقه
. رأى أن الطري تكلم ارتفع شأنه، ومن رأى أن احلية كلمته بكالم لطيف أصاب سروراً وخرياً من عدو

م دابة من األرض وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هل": ومن رأى أن دابة كلمته فإنه ميوت، لقوله تعاىل
ومن رأى أن رأسه أو أنفه تكلم فإن ما ينسب إىل ذلك العضو يفتقر أو تصيبه نائبة شديدة، . "تكلمهم

ورمبا . وكالم الطفل كيفما قاله يف املنام فهو حق. وإن كلمته شجرة دلّ على نيله أمراً يتعجب منه الناس
وكالم احليوان رمبا كان . اجلماد صلح أو موعظةوكالم . دلّ مساع كالم الطفل على الوقوع يف احملذور

وكالم األموات فتنة، وكالم اجلوارح نكد من األهل، واقتراف . وكالم الشجر علو شأن. عذاباً ونقمة
والكالم من كل شيء إن وافق كتاب اللّه أو سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم أو املعقول كان . ذنب

وكان خرياً يف حق صاحبه وجيب اتباعه، وما كان خمالفاً لكتاب اللّه أو سنة رسوله مقبوالً وحمالً للتأويل، 
وإذا كلمه شيء من أعضائه فهو نصح جيب قبوله من أهله وذويه . عليه السالم فهو حمذور جيب اجتنابه

ار بالفراق وكالم اجلدار إنذ. أو أقربائه ألم الشهداء يوم القيامة عند اللّه تعاىل على جحد فعله م
وكالم . وكالم الشجر دليل على املشاجرة. واألنس باآلثار، ألن املؤمن يأنس ا كمن حيدثها وحتدثه

وكالم اللّه تعاىل للعبد يف . العدو يف املنام يدل على انقضاء مدة اهلجر والسابق منهما بالكالم مسبوق
ة األمور، واألعمال الصاحلة وحسن منامه يوم القيامة خاصة يدل على رفع املرتلة، والقرب من وال
وإن كان الرائي من أهل التجريد جترد عن . السرية، ويدل على التفات امللك إىل الرعية باألنعام واإلكرام

  .الدنيا وأقبل على اآلخرة

  الكلب
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ومن . ومن رأى كلباً عضه نال ضرراً من عدوه. هو يف املنام رجل سفيه، فإذا نبح فهو سفيه شنيع الطبع
والكلبة امرأة دنيئة، وجرو الكلب . رأى كلباً مزق ثيابه فإن سفيهاً يغتابه، وإن مل يسمع نباحه فإنه عدو

جرو الكلب لقيط : وقيل. ولد حمبوب، فإن كان أبيض فهو مؤمن، وإن كان أسود فإنه يسود أهل بيته
لوقي يدل على صالحية والكلب الس. والكلب األهلي عدو ظامل. وكلب الراعي فائدة. يربيه رجل سفيه
ومن رأى أنه أخذ كلباً فإنه . والكلب الصيين يدل على أن الرائي خيالط األعاجم. الرائي للسلطنة

وإن رأى . وإن رأى أن كلباً عضه نال مصيبة وأذى وشدة من صديق أو خادم. يصاحب رجالً من اخلدم
ه يظفر بعدوه، وكالب الصيد خري جلميع وإن رأى أنه يقتل الكالب فإن. أنه يصيد بالكالب فينال أمنيته

وإن رأى كلبة نباحة فتدل . الناس، وإن رآها راجعة من الصيد فإا تدل على ذهاب الفزع وعلى بطالة
والكلب يدل على احلمى بسبب الكوكب الذي يسمى الكلب وهو الشعرى اليمانية اليت . على مضرة

وكالب اللعب واملهارشة تدل على فرج . م أذالءوكل أجناس الكالب تدل على قو. هي علة احلميات
ومن رأى أنه حتول كلباً فإن اللّه تعاىل قد . والكلبة املائية تدل على عمل ال يتم ورجاء كاذب. ولذة

ومن رأى أن كلباً ينبح . والكلب عدو ضعيف أو رجل شحيح. علّمه علماً عظيماً فبطر فسلبه اللّه إياه
ومن رأى أنه يأكل حلم كلب فإنه يظفر بعدوه . قليل املروءة كالماً يكرههعليه فإنه يسمع من إنسان 

ومن توسد كلباً فالكلب . وشرب لنب الكلب خوف. والكلب يدل على احلارس. ويصيب من ماله
ورمبا دلّ الكلب على التطالب . والكلب شحاذ ورمبا دلّ على الدناءة واملهانة وذلة النفس. حينئذ صديق
وكلب املاشية جار صاحل غيور على األهل . وكلب الصيد عز ورفعة ورزق.  عدم االدخارعلى الدنيا مع

وصحبة الكلب تدل على اإلختفاء لقصة أهل . ورمبا دلّت مصادقة الكلب على الغرم يف املال. واجلار
لّه ورمبا دلّ الكلب على الكفر واليأس من رمحة ال. والكلبة امرأة حافظة للزوج كثرية النسل. الكهف

ورؤيته يف البلد دليل على جتديد . ورؤية كلب أهل الكهف يدل على اخلوف والسجن أو اهلرب. تعاىل
  .والية

  الكلّة

  .ورمبا دلّت على الغمة ألا تغم ما حتتها. هي يف املنام دخول على الزوجة اليت يعاشرها زوجها

  الكلية

    

. وفقدمها كالمها دليل على قسوة القلب. املعني لهوفقد إحدى الكليتني فقد . هي يف املنام معني ومساعد
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وإن رأى أن كليتيه هزيلتان فهو دليل على فقره وقلة . والكليتان موضع الغىن والصواب، والبيان واخلطأ
. والكليتان رجل ذو بأس وقوة يف عمل السلطان. والكلى تدل على االخوة وسائر األقرباء واألوالد. رأيه

  .السلطانهو من أعوان : وقيل

والكليتان تدل رؤيتهما يف املنام على الواسطة اجليدة، وتدل على تفريج اهلم والنكد والسالمة من 
  .وتدل الكليتان على الزوجتني أو الوالدين أو احلبيبني. األخطار

الكُم  

 حمل اخلبء، وشق الكم فقر وقلة ألنه. هو يف املنام يعبر مباله، فالكم الواسع سعة يف املال وكذلك الطويل
  .وشقه زوال نعمة

  الكمأة

. وإذا كانت كبرية فهي رزق من النساء. امرأة ال خري فيها: وقيل. هي يف املنام رجل ويف حيبه األشراف

  .ومن رأى أنه يأكل الكمأة فإنه يكسب ماالً من حالل

  الكمثرى

رض، واألصل منها مال مع الكمثرى م: وقيل. ومن أكلها نال ماالً ونعمة. هي يف املنام مال يصل إليه
الكمثرى دليل خري ألنه يبقى أياماً ال يتغري، وأكله : وقيل. ومن أصاب كمثراة ورث ماالً جمموعاً. مرض

وشجرة الكمثري رجل أعجمي يداري أهله ليستخرج منهم . يف أيامه أجود، ويف غري أيامه مال حرام
ورمبا دلّ على موت املريض ودفنه يف . ج للعازبةوالكمثرى يدل على الولد الذكر للحامل أو الزو. ماالً

  .انظر أيضاً اإلجاص. والكمثرى يف غري أوانه مرض وورم. الثرى

  الكمر

  .وهو لذوي اخلدم خدمة، ولغريهم زينة ومال. تدل رؤيته يف املنام على الزوجة

  الكمون

  .انظر الكراويا. هو يف املنام مثل الكراويا يف التأويل

  الكميت
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  .انظر أيضاً اخليل. إا امرأة غنية: وقيل. ن اخليل يف املنام عز ورفعةالكميت م

  الكناسة

وتدل يف الفقراء على يسارهم وكثرة ماهلم . هي يف املنام دليل خري ملن يعمل األعمال الوسخة الدنيئة
  .ويف األغنياء على رئاستهم وكثرة ماهلم ومتاعهم. ومتاعهم

  الكنافة

  .العلم واهلديةهي يف املنام تدل على 

  الكُندر

  .هو يف املنام علم وفقه

  الكنز

من رأى يف املنام أنه لقي كرتاً فإنه يصيب علماً، إن كان طالب علم، وإن كان تاجراً فإنه يرزق جتارة 
ومن رأى أنه وجد كرتاً فيه مال يسري فإن . وسخاء، وإن كان صاحب سلطان فإنه ينال والية وعدالً

. ض له، وإن كان فيه مال كثري فإنه يدل على هم وحزن، وقد يدل على موت الرائيشدة يسرية تعر

وإن رأى امللك . ومن رأى يف منامه كرتاً استغىن، وإن رأى أنه أصاب ماالً عظيماً خرج من الدنيا شهيداً
 أو اهلم ورمبا دلّ الكرت على املرياث. أنه ملك كنوزاً كثرية وهو مسرور ا دلّ ذلك على زوال ملكه

والكرت متجر . ورمبا دلّ الكرت على املرأة الثيب، أو على ما يكرته اإلنسان، ومينع منه الزكاة. والنكد
ورمبا دلّ الكرت على الصراف أو اجلوهري، وإن وجد اإلنسان كرتاً وهناك من مينع الوصول إليه . رابح

كان خبيالً بعلمه، وإن كان متولياً كان غري دلّ ذلك على الرجل الشحيح املانع للزكاة، وإن كان عاملاً 
. وإن كان الرائي امرأة دلّ على صيانتها، فإن مل يكن عليه مانع دلّ على تبذيرها ملاهلا. عادل يف رعيته

  .والكرت يدل على الولد النجيب

  الكنس

 لألغنياء فقر والكنس. ومن كنس بيت غريه نال من ماله. هو يف املنام دليل خري ملن كانت أعماله وسخة
  .ونقص يف أمواهلم
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  الكنيسة

تدل يف املنام على العلُم والزهد واخلشية والبكاء، ورمبا دلّت على اهلم والنكد والكذب والبهتان 
فمن دخل إىل كنيسة يف املنام وكان عازباً . والقذف، أو البدعة واللهو واأللفة، وتدل على احلاكم باجلور

 من بعد هداه، وخاصة إن سجد للتماثيل، أو شاركهم يف قربان، أو كان تزوج، أو رزق ولداً، أو ضلّ
وجدة الكنيسة وارتفاعها دليل على الضعف يف . ورمبا دلّت الكنيسة على مأوى الشياطني. يف وسطه زنار

والكنيسة تدل . وإن رأى اإلنسان أن مرتله كنيسة فإن مرتله جمتمع أهل األهواء والبدع واملعاصي. الدين
فمن دخل كنيسة ورأى فيها ميتاً . ى املقربة وعلى حانوت اخلمر ودار املعارف والغناء وعلى السجنعل

  .انظر أيضاً الدير. فهو يف النار حمبوس مع أهل العصيان

  الكنيف

    

ومن وقع يف كنيف ومل . هو يف املنام بيت املال، فمن كنس كنيفه افتقر، وإن فاض حىت سال فإنه هم
  .انظر أيضاً املرحاض. والكنيف خادم حيرس الدار. إنه يسجنخيرج منه ف

  الكهف

هو يف املنام يدل على من يأوي اإلنسان إليه من سيد وإمام ووالد وأستاذ وزوجة، ورمبا دلّ الكهف على 
وإن . ويدل للبطال على اخلدمة والقرب من امللوك، واخلالص من الشدائد. سر األمور ملن يريد سترها

رائي مريضاً أو سجيناً خلص من ذلك كلّه، ورمبا طال عمره وكثر خريه، وذلك قياساً على قصة كان ال
  .انظر أيضاً الفار. أصحاب الكهف

  الكوز

وإن رأى أنه انكسر . هو يف املنام جارية أو خادم أو كالم، فمن شرب من الكوز أفاد ماالً من جهتهم
  .فهو موت اخلدم واجلواري

  الكوفية

ورمبا دلّت رؤيتها على الكفاية . ها يف املنام على الوقاية من النوازل كاألدوية النافعة من الرتالتتدل رؤيت
  .من الشرور، وعلى ما يستر الرأس من بيضة وعمامة
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  الكوكب

من رأى كواكب منرية يف داره اجتمع عنده قوم من الرؤساء، وإن رآها . هو يف املنام من أشراف الناس
ومن رأى كوكباً سقط من السماء إىل مكان، . ر هلا اجتمع قوم من األشراف يف مصيبةيف مرتله وال نو

والكواكب عامة من السالطني، وأشرافهم أقواهم، . حدثت يف ذلك املكان مصيبة يف رجل من األشراف
ن وم. ومن رأى يف مرتلة أن الكواكب كثرية كثر نسله. ومن العلماء أعلمهم، ومن عامة الناس أغناهم

ومن رأى كوكباً . رأى الكواكب السبعة السيارة فإنه يدل على الصنائع والتجارات والعلم والسلطنة
ومن رأى أن الكواكب ذهبت من السماء فيذهب ماله إن . مضيئاً فإنه ينال سروراً وفرحاً وينقاد له الناس

وإن . كوراً ويفوق نظراءهوإن رأى كواكب على رأسه فإنه يصري مذ. كان غنياً، وإن كان فقرياً مات
ومن رأى الكواكب حتت . رأى أنه يركب كوكباً فإنه ينال سلطاناً ووالية وقوة، وخرياً ومنفعة ورئاسة

ومن . السقف دلّ على خراب بيته حىت يكون ضوءها يف داخل البيت، أو يدل على موت صاحب البيت
ابتلع الكواكب رمبا شتم الصحابة رضي اللّه ومن . رأى أنه يأكل الكواكب فإنه يأكل من أموال الناس

ومن رأى الكواكب تناثرت فهو موت امللوك . ومن امتص الكواكب فإنه يتعلّم من العلماء علماً. عنهٍم
ومن رأى الكواكب تتساقط على األرض من السماء دلّ ذلك على هالك قوم . أو يدل على حرب

ومن رأى الكواكب يف . صار أصلع وتساقط شعر رأسهومن رأى أن كواكب السماء تساقطت . كثريين
والكواكب الصغرية . وكوكب الصبح يدلّ على زفاف العروس. النهار فهو دليل على الفضائح والشهرة

والكواكب اليت . ومن صار كوكباً نال غىن. ذات النور الضعيف تدل على العبيد واإلماء وعامة الناس
  .تدلّ على الصيف معيشة وخريتدل على الشتاء هم وحزن، واليت 

  الكوة

هي يف املنام إذا كانت يف البيت مطلة على مكان فتأويلها ملك يصيبه صاحبها وعز، وإن كان مكروباً 
والكوة إذا رؤيت يف البيت الذي ليس له كوة . فُرج عنه، وإن كان مريضاً شفي، وإن كان عازباً تزوج

  .فإا للسلطان والية، وللتاجر جتارة

  الكي

وإن . ورمبا كان الكي مصيبة من السلطان أو فُرقة. إذا كان الكي يف املنام يف اجلنب دلّ على منع الزكاة
ومن رأى أنه يكوي . كُوي بذهب أو فضة دلّ على خبله، وإن كوي حبديدة دلّ على الذنوب واملعاصي
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قَاَ من عروقه فتولد له جارية، أو ومن رأى أنه كوى عر. بالنار إنساناً فإنه يلدغ املكوي بكالم سيئ
  .والكي كالم موجع. يتزوج

  الكيال

ومن رأى أنه حتول كياالً وكان يصلح للقضاء فإنه يناله، . والكيال يدل على احلاكم. هو يف املنام سلطان
  .وإن يكن أهالً لذلك فإنه يكون ناصحاً يف أحواله، صادقا يف أقواله، حسن املعاملة متبعاً للحق

  كيرال

    

وإن ملك كرياً فإنه ينال سلطاناً . من رأى يف املنام أنه وجد الكري من خشب فتنقص مرتبته ويذهب ملكه
والكري إذا كان فيه نار دلّ على قضاء احلاجات، وإن . ووالية، إن كان أهالً لذلك، وإال نال منفعة وخرياً

الفضة يدل على اإلخالص يف التوحيد وكري الذهب و. يكن فيه نار فإنه يدل على اهلموم واألنكاد
ورمبا دلّ الكري على املرأة الكثرية احلمل السريعة . وكري الزجاج يدل على املكر واخلديعة. والتجرد للعبادة

ويدل . ورمبا دلّ على السجن وموضع الشرطة املخصص للعقوبة. اإلسقاط، أو الرجل الكثري االنفعال
  .على تيسري األمور إذا كان للحديد

  الكيزاني

  .تدل رؤيته يف املنام على النسل، وحب األوالد، وعلى العلم ووعيه

  الكيس

ومن رأى يف وسطه كيساً . فمن رآه فارغاً فهو دليل موت صاحب الكيس. هو يف املنام جسم اإلنسان
إن الكيس سر : وقيل. فإن معه علماً كثرياً قد حصله يف عمره، فإن كان فيه دراهم فالعلم صحيح

ومن رأى أن كيسه انفتق فإن الكيس جسمه واملال روحه، فذلك . صاحبه، فإنه نكث ما فيه ظهر السر
ومن رأى يف كيسه أرضة وهي دورة اخلشب فذلك يدل على موته، كما دلّت اجلن على . يدل على موته

نظر أيضاً ا. ورمبا دلّ الكيس على فؤاد صاحبه. موت سليمان عليه السالم حني قرضت عصاه حىت خر
  .الِعدل

  الكيل
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انظر أيضاً . هو يف املنام هداية وعلم وزوجة ورزق وهم ونكد وفاقة لقصة يوسف عليه السالم مع إخوته
  .املكيال

  باب الالم

  الالّبن

  .ومن رأى أنه شرب لبناً وجففه ومجعه فإنه جيمع ماالً. هو يف املنام رجل جامع مال بقدر ذلك اللنب

  اللبأ

  .يدل على خالص احلاملهو يف املنام 

  اللباب

  .هو يف املنام علم نافع، وإخالص يف القول والعمل، وسر صاحل

  اللباد

  .هو يف املنام دليل على الصرب واجللد يف األمور، أو على املعيشة والرزق والفائدة

  اللبان

  .تدل رؤيته يف املنام على العلم والرزق احلالل، واهلداية والفطرة

  اللبب

  .واللبب ضبط األمر. ام دال على ما ينجرب به الصدر من دواء أو ملبوسهو يف املن

  اللبالب

  .واللبالب أخالق رديئة ومهم دنيئة. هو يف املنام طبيب، فمن رآه فإنه يتطبب لنفسه

  اللَبن
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ومن رأى . واللنب الرائب مال حرام حلموضته وخروج دمسه. هو يف املنام فطرة اإلسالم، وهو مال حالل
ولنب اإلنسان حبس وضيق للمرضع والراضع، وإذا رأى أنه . الثديني يدر منها لنب أن الدنيا تدر عليهأن 

ومن . من امتص لنب امرأة نال ماالً ورحباً: وقيل. أشترى مرضعة لترضع ولده فإنه يريب ولده على خلقه
وألبان . ادف ملكاًومن شرب لنب رمكة ص. رأى أنه شرب لنب فرس أحبه السلطان، ونال منه خرياً

واحلليب مكر وحلب الناقة عالة، فإن حلبها فخرج اللنب دما . األنعام مال حالل من سلطان ورزق طيب
    ولنب اللقحة فطرة يف الدين فمن شرب منه . فإنه جيور يف سلطانه، وإن حلبها مساً فإنه جيين ماالً حراماً

من : وقيل. ، وهو لشاربه مال حالل وحكمةفإنه ثابت على الفطرة، يصلي ويصوم ويزكي ويتصدق
ومن رأى . رأى أنه حلب ناقة وشرب من لبنها فإنه يتزوج امرأة صاحلة، وإن كان متزوجاً فيولد له غالم

ولنب الشاة والعرت مال يجىب . أنه حلب بقرة وشرب لبنها وكان عبداً فإنه يعتق، وإن كان فقرياً استغىن
ولنب اللبوة مال لشاربه . أنه شرب لنب الغنم نال خرياً وراحة وسروراًومن رأى . من العرب والعجمم

ولنب الذئب . ولنب النمر ملن شربه إظهار عداوة. ولنب النسر عز ونصر على عدو قوي كرمي. وظفر بعدوه
. هو مال وسلطان، ومن رأى أنه شربه نال رئاسة: غرم وخوف شديد، وضرر يف املعيشة ملن شربه، وقيل

: ولنب الكلبة خوف شديد لشاربه، ومال يناله على يد ظامل، وقيل. خلرتير تغيري عقل شاربه وذهابهولنب ا

ولنب محار . ألبان الوحوش كلها شك يف الدين: وقيل. من شربه نال مقدرة ورئاسة على أهل بلده
.  وبني أعدائهوألبان النواهش واللواذع صالح ما بينه. ولنب الظبية رزق قليل. الوحش مرض بعده شفاء

ومن . ولنب احلمار األهلي مرض يسري وكذلك لنب اهلرة. ولنب الثعلب مرض يسري، بعد شفاء ورزق يسري
ولنب الغنم مال شريف، ولنب البقر . رأى أن اللنب خيرج من األرض فهو ظهور جور وفتنة، يراق فيها دم

 ولنب اإلنسان للمريض إذا شربه شفاء من .ولنب اخلرتير إصابة مال عظيم. غىن، ولنب البغل عسر وهول
واللنب يدل على املال وزيادة العمر واحلمل وظهور . ولنب الكلب والسنور مرض أو خوف. املرض

ولنب البقر والغنم واإلبل واجلواميس . األسرار والعلم والتوحيد، ويدل على الدواء لألدواء، وعلى الرزق
لوحش والطري إذا وجد فهو مال قليل وخاصة لنب األرنب والرائب هم، ولنب ا. كل ذلك مال جمموع

ولنب اهول من . ولنب اآلدمي وديعة ال ينبغي صرفها لغري ربها. ولنب السنور والثعلب فسق. ولنب الفرس
  .الوحش عز ونشاط للمريض، وخالص من السجن، أو مال مغتصب

  اللَبن

وتفسر اللبنة خبادم فمن رأى أنه رمى .  العمل والدينواملبين به يدل على حسن. هو يف املنام مال حيصل له
. واللنب يف البناء قرابة صاحب البناء وأوالده الذين يشتد م. لبنة من مكان عال وتفتتت مات له خادم
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ومن رأى أنه يصنع . ومن رأى أنه يصنع لبنا يف مكان زاد رجاله، ومن بىن داراً من لنب نال رئاسة ووالية
شيواللبنة الواحدة يف البناء رجل من مجاعة.  عليه املوتلبنا خ.  

  اللبوة

فمن شرب لنب لبوة أصاب ماالً من سلطان وظفر . واللبوة ابنة ملك. هي يف املنام امرأة شريرة متعسفة
  .انظر أيضاً األسد. بعدوه، وإن أكل حلم لبوة أصاب سلطاناً وملكاً كبرياً

  اللت

  . يدل يف املنام على الشبهات واختالط املالإن لت الشيء مع ما ال يناسبه

  اللجاجة

، ومن رأى أنه "اخلري عادة والشر حلاجة": هي يف املنام تدل على الشر، يفعله أو يراه، لقوله عليه السالم
يلج فإنه يفر من أمر هو فيه أو قتال أو خصومة أو منازعة أو غري ذلك، أو يكون رجالً عاتياً يفر الناس 

  ."بل جلوا يف عتو ونفور":  تعاىلمنه، لقوله

  اللجام

ومن ركب برذوناً بلجام فإنه يلي والية ال يدخل فيها أحد، حق يستحلفه . يكون اللجام سائس ملك
ومن رأى جلام فرسه . واللجام سالمة، فمن رأى فمه ملجما سلم، وال يتكلم فيما ال يعنيه. بيمني شديدة

. مة ملن دلّت الفرس عليه، ورمبا دلّ على زكاة املال اليت حتفظهواللجام دال على العص. قطع مات غالمه

ومن رأى أن جلام فرسه سقط من رأسها أو ذهب من يده تالشى أمره وفسد حاله، أو حرمت عليه 
  .ورمبا دلّ على الصوم فإن الصيام إجلام. ومن رأى أنه ملجم فإنه كاف عن الذنوب. زوجته

  اللحاف

واللحاف راحة . ن رأى أنه أخذ حلافاً يف الليل تزوج امرأة أو نال سكوناً صراحةوم. هو يف املنام امرأة
  .انظر أيضاً الدراج. اللحاف امرأة نافعة، ويدل على األمن والسكون: وقيل. وقوة

  اللحام
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واللحام رجل حيرض . تدل رؤيته يف املنام على األمن من اخلوف والعصمة، والصمت والظفر باألعداء
  .انظر أيضاً اجلزار. على السفرالناس 

  اللحس

  .انظر أيضاً اللعق. اللحس يف املنام رزق يسري من جوهر ما لُِحس يف منامه

  اللحم

    

ورمبا دلّت على اهلناء والرزق العاجل . شرائح اللحم إذا رآها اإلنسان يف املنام فإا شر الئح أو شر رائح
. مدقوق اللحم يدل على ما يعقب الدق والضرب. مانهووض الشهوة، وإظهار ما يروم اإلنسان كت

ورمبا دلّ على اختالط املال مع الشركاء وظهور . ورمبا دلّ للعازب على الزوجة، وللحامل على الولد
  .الفائدة بينهم

إذا كان اللحم يف املنام مطبوخاً فهو مال، أما اللحم النيئ فكله أو جاع وأمراض، وشراؤه من القصاب 
وإن أكلت امرأة حلم نفسها فإا . ومن رأى أنه يأكل حلم إنسان فإنه يغتابه. للحم الطري موتوا. طيبة
وحلوم . وحلم السبع مال من سلطان. وحلم احلية مال من عدو. وحلم البقر اهلزيل يدل على املرض. تزين

اجلمل مال من رجل وحلم . واللحم القديد اغتياب لألموات. اجلوارح من الطيور وحلم اخلرتير مال حرام
وحلم البقر يدل على تعب وعلى . من أكل حلم اجلمل نال من امللك منفعة وماال: وقيل. ضخم عدو قوي

وإن رأى يف بيته . ومن رأى يف بيته حلم الضأن مسلوخاً مشرحاً فإنه يتصل مبن ال يعرفه. قلة العمل
ومن رأى أنه يأكل . ح مسيناً فإنه يرث ماالًمسلوخ الضأن غري مشرح فإا مصيبة تفاجئه، وإن كان املذبو

وإن أكله عند شيخ . وإن أكل حلماً مطبوخاً ازداد ماله. حلما نيئاً فهو خري، وإن رآه ومل يأكله فإنه رديء
وحلم الدجاج يدل على منفعة . إنه رزق وخصب: وحلم البقر املشوي أمان من اخلوف، وقيل. عال شأنه
اللحم على احللم لذوي الغضب، ويدل على الشفاء من األمراض زوال اهلموم ورمبا دلّ . من النساء
وحلم الطري فائدة من السفر، ورمبا دلّ أكل حلم الطري . واللحم امع على حترميه مال حرام. واألنكاد

ا وحلم الوحش رزق حالل، ورمب. "وفاكهة مما يتخيرون، وحلم طري مما يشتهون": على اجلنة، لقوله تعاىل
وحلم السمك رزق هينء عاجل حالل، ورمبا دلّ على الفائدة من البحر أو . كان فيه خطر ومشقة

ورؤية اللحم اهول والدم دليل على الفتنة والغلبة، وإن كان يأكل . وحلم اإلنسان ظفر بالعدو. السلطان
 يدل على منفعة من وحلم اإلوز. حلم طري مما ال حيل أكله فإنه يأكل من أموال قوم ظاملني مكارين
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وحلم اإلنسان عبارة عن كسبه وعافيته وسقمه، . أصحاب الدين، وحلم فراخ الطري مال يف تعب ومشقة
وإن أشترى حلم أدمي أشترى بضاعة . واللحم اهول يدل على تركات اهلالكني. أو ماله أو دينه وتقواه

 املال وإن أكل غري الزائد فرط يف رأس ومن أكل من حلم نفسه الزائد أكل الفائدة وأبقى رأس. كاسدة
وإن . املطبوخ باللحم هو يف املنام غىن للفقري، واملطبوخ بغري اللحم فاقة. مال، أو ندم على فعل يفعله

  .له غريه رمبا مكر به. وإن طبخ. طبخ بنفسه طعاماً طيباً نال منصباً، أو استغىن من بعد فقره

  .اللحمة باخلل انظر السكباج

  اللحية

    

وإن رأى أن . فإن رأى أا طالت فإنه يستفيد ماالً وجاهاً وعيشاً طيباً. هي يف املنام للرجل غىن وعز
وإن طالت فوق قدرها فهو دين يكون على . جوانبها طالت ومل يطل وسطها فيصيبه مال يهيئه لغريه

ت حليته وكثر من طال: وقالوا. وإن طالت حىت سقطت على األرض مات صاحبها. صاحبها وهم وغم
وإن زادت على القبضة . شعرها زيد يف عمره وماله، فإن بلغت السرة فإنه رجل على غري طاعة اللّه تعاىل

وإن كان لونه أسود أو يقرب إىل . وإن رأى شعر حليته أسود حالكاً فإنه يستغين. فهو رجل مراب
وإن . ون كانت سوداء تضرب إىل اخلضرةاخلضرة فإنه ينال ملكاً إال أن يكون طاغياً جائراً وإن حلية فرع

وإن رأى أن يف يده حلية . وإن رآها شقراء ناله فزع. رأى لوا مائالً إىل الصفرة فإنه ينال فقراً وعلة
وإن رأى غالم مل يبلغ احللم أن له حلية، فإنه ميوت وال يبلغ . رجل وهو جيرها فإنه يرق ماله ويأكله

وإن رأى . يفة وكان عليه دين فإنه يقضيه وإن كان مغموماً ذهب غمهوإن رأى حليته ناقصة خف. احللم
ومن . وإن رأى حليته مقطوعة فيقطع من ماله. أن نصف حليته ذهب فإنه يذهب بعض جاهه أو ماله

ومن قطع حلية غريه فإنه زيادة يف ماله أو . قبض على حليته وجز ما زاد عن القبضة فهو رجل يزكي ماله
وإن رأت امرأة أن هلا حلية وكانت متزوجة فإا . إن حلية املرأة مؤذنة بأنها ال تلد ابناً: قيلو. مال ابنه

ختسر زوجها، وإن كانت أرملة فإنها تتزوج رجالً موافقاً هلا، وإن رأت ذلك حبلى فإا تلد ذكراً، وإن 
. ن ذلك مال يتلفه بني يديهومن رأى أنه ينتف حليته فإ. كانت هلا خصومة نصرت، وقامت مقام الرجال

ومن رأى حليته ورأسه حلقا معاً وكان مريضاً شفي، وإن كان مديناً قُضي دينه، وإن كان مهموماً ذهب 
واللحية . ومن رأى أن حليته طالت حىت غز هلا ونسجها كساء وباعها يف السوق فإنه يشهد بالزور. مهه
واللحية قسم . وإن قص حليته بغمه طال مهه وغمه. هورمبا دلّت اللحية على حانوته ولباسه ورحب. هيبة

والشعر . ورمبا دلّت اللحية على الزوجة. يقسم به وهي دالة على الصدق والكذب وعلى البخل والكرم
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وإن كانت . ورمبا دلّ بياض اللحية على املرض والعجز. األبيض يف اللحية إنذار بسبب ما هو مرتكبه
وإن . ها قد اسودت يف املنام دلّ ذلك على النشاط والقوة والعزم والشدةاللحية بيضاء يف اليقظة ورآ

واللحية للعاصي توبة، . طالت حليته خالف العادة دلّ ذلك على اللهو واللعب أو تبذير املال بغري وجه
وطلوع اللحية للمرأة ترجل أو وقاحة وارتكاب . وإن كان ضاالً اهتدى خاصة إن رأى فيها بياضاً

ورؤية ما يعلق باللحية من قش أو غريه كالم رديء مؤثر أو محل . واللحية للطفل عمر طويل. حمذور
  .الزوجة مبا ال يتم خلقه

  اللدغ

  .إذا كان اللدغ يف املنام من حية أو عقرب أو غريمها دلّ على ارتكاب حمذور

  اللسان

    

ن رأى يف لسانه زيادة من طول أو وإ. واللسان موضع اخلطيئة. هو يف املنام ترمجان صاحبه ومدبر أموره
وإن انعقد . عرض فهو قوة له وظفر خبصومته، أو يدل على بذاءة اللسان أو على الفصاحة واألدب

وإن كان . وإن نبت يف اللسان شعر أسود فهو شر عاجل. اللسان فهو تعطيل عن األعمال وفقر أيضاً
. لسلطان أن لسانه قطع فإن ترمجانه ميوتوإذا رأى ا. واللسان كمال وحجة وذكر. أبيض فهو شر آجل

ومن . وإن رأى فقري أنه قطع لسان فقري فإنه يقهره. ومن رأى لسان زوجته مقطوعاً فإا عفيفة مستورة
ومن رأى أنه يأكل لسانه فإنه يندم على كالم . رأى لسانه لصق حبنكه جحد حقاً وجوهراً قد ائتمن عليه

من أكل لسانه فإنه كثري الصمت : وقيل. نه يأكل أموال الناس بلسانهيتكلم به، وإن كان من الوالة فإ
ومن رأى لسانه أسود فإنه يسود بلسانه على قومه، وإن كان من األراذل . كاظم الغيظ صاحب مداراة

ومن رأى . ومن عض لسانه فإنه يكظم غيظه، ورمبا دلّ على شرهه يف األكل. فهو كذاب أو شاعر
ومن رأى أن الناس . ومن رأى أن له ألسنة كثرية فإنه يرزق أوالداً. نه يكون كذاباًلسانه انشق نصفني فإ

واللسان رمبا دلّ للملك على نائبه أو حاجبه أو وزيره أو . يلحسون لسانه فإم يلتمسون من علمه
وإذا رأى . ورمبا دلّ على الشرطي أو خادم املساجني. كاتبه، ورمبا دلّ على املال املكنوز واجلاه والعلم

وإن رأى . امللك أن لسانه قطع دلّ على عزل نائبه أو حاجبه أو وزيره أو كاتبه، ورمبا فقد ماالً طائالً
ورمبا دلّ فقد . العامل أن لسانه قد قطع غلب يف جمادلته ومناظرته، ورمبا مات خادمه أو تلميذه أو ولده

ورمبا دلّ فقد اللسان وقطعه على طالق . ن حيبهاللسان على مشاتة األعداء من أهله أو جريانه أو موت م
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وإن رأى لساناً مقطوعاً دلّ على . الزوجة، أو ينقطع كالمه من املكان الذي هو فيه، أو يبطل منه رزقه
وإن رأى أن . موت حشاش أو كناس يف الطرقات أو قصاص لألثر، أو رجل خيرج اخلبايا أو رجل شرير

فالن بلسانني ووجهني إن كان : ميمة وإلقاء الكالم بني الناس ألنه يقالله لساناً مع لسانه دلّ على الن
وِإجعل يل لسان ": اللسان الزائد ال مينع الكالم وال النفع فرمبا دلّ على الصدق والتودد، لقوله تعاىل

ورمبا . ومن رأى الشعر قد نبت على لسانه وكانت صناعته الكالم فسد عليه نظامه. "صدق يف اآلخرين
  . اللسان على األسري أو احلية يف حجرهادلّ

  اللص

هو يف املنام مرض وعلة، فإن كان اللص أسود دلّ على السوداء، وإن كان أمحر فهو من الدم، وإن كان 
واللص رجل يغتال إنساناً ويقتله إن رأى أنه . أصفر دلّ على الصفراء، وإن كان أبيض دلّ على البلغم

ومن رأى لصاً دخل مرتله وعنده مريض فذلك . وقدوم املسافر واخلاطبواللص ملك املوت . سرق شيئاً
. وإذا دخل اللص داراً فيها امرأة عازبة فإنه خاطب خيطبها. ومن قتل لصاً جنا من مرض. موت املريض

ورمبا دلّ اللص على . واللص رجل مكار خمادع، وهو رجل زان ألنه يستخفي كما يستخفي الزاين
  .طان والنفسالسبع واحلية والشي

  اللطم

ولطم املرأة على وجهها دال على البشارة بالولد الذكر بعد اليأس منه، . هو يف املنام تنبيه من غفلة ومنفعة
. "عجوز عقيم: وبشروه بغالم عليم، فأقبلت امرأته يف صرة فصكت وجهها، وقالت": لقوله تعاىل

  .م على األمراض والنوازل يف العضو امللطومورمبا دلّ اللط. واللطم ظلم من الالطم ملن مل يسء إليه

  اللعان

من رأى يف املنام أنه العن زوجته دلّ على احلنث، والشبهة يف الزواج، ورمبا دلّ اللعان على الطرد وإن 
  .ذلك من أصل اللعان، ومسي بذلك ألنه ال يتم إال بذكر اللعنة

  اللعب
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واللعب . واللعب بالنرد مسو ورفعة وعز وجاه. يف الدينهو يف املنام دليل على الغرور واالستهزاء والنقص 
واللعب بالطابة . واللعب بالكعب تولية. واللعب باخلامت ستر لألوامر أو داللة على الضائع. باملنقلة حجاج

  .واللعب باجلوز خصام يعقبه صلح وراحة. صلح بني األعداء، وإن كان الالعب مريضاً طاب وصلح

  اللعق

  .انظر أيضاً اللحس. شيء الطيب على العلق النفيس من اجلواهررمبا دلّ لعق ال

  اللغو

. "وإذا مسعوا اللغو أعرضوا منه": مساع اللغو يف املنام دال على املعصية، وعدم قبول النصح، لقوله تعاىل

 ال يؤاخذكم اللّه باللغو يف": واللغو يف اليمني يدل على التوبة للعاصي، وإسالم الكافر، لقوله تعاىل

  ."أميانكم

  اللغوي

    

هو يف املنام يدل على اللغو يف الكالم، ورمبا دلّ االنتقال يف صفته على الترمجان والدليل والعارف 
  .ورمبا دلّت رؤياه على التقفي لآلثار الصاحلة. بالطرف، أو النسابة العارف بالقبائل

  اللفّ

  .هو يف املنام دال على األعضاء، وعلى طي ما انتشر من كالم

  اللفافة

  .هي يف املنام مال، ما مل تلف، فإذا لُفت فهي سفر

  اللفت

  .واللفت ألفة. وإن كان نابتاً فهم أوالد ميوتون. هو يف املنام يدل على امرأة قروية

  اللق

  .انظر أيضاً الصدع. هو يف املنام يدل على لقاء املسافر ملا يكرهه
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  اللقاح

  .لقاحاً مرضت امرأته وأصاب منها دنانري كثريةهو يف املنام مرض ودنانري، فمن التقط 

  اللقطة

هي يف املنام تدل على األشياء النفيسة الرخيصة من مملوك أو جارية يقتنيها الرائي أو ولد مبارك أو 
  .مرياث

  اللقلق

فإذا رأى اللقالق جمتمعة يف الشتاء دلّت على . هو يف املنام يدل على أناس حيبون االجتماع واملشاركة
وص وقطاع طريق، وأعداء حماربني، وعلى برد واضطراب يف اهلواء، فإن رآها متفرقة فإا دليل خري لص

  .ملن أراد سفراً، أو كان مسافراً، ورمبا تدل على أن املسافر يعود من سفره

  اللقوة

وقد نزلت يدل يف املنام فساد يف الدين، فمن أصابته لقوة فقد غير أساساً من التقوى، أو دخل يف بدعة 
  .به عقوبة

  اللقيط

ورمبا دلّ اللقيط . "فالتقطه آل فرعون، ليكون هلم عدواً وحزناً": هو يف املنام دال على العدد، لقوله تعاىل
فرددناه إىل أمه كي ": على عودة األشياء إىل ما كانت عليه، وعلى ذهاب اهلموم واألنكاد، لقوله تعاىل

  ."عناك إىل أمك كي تقر عينها وال حتزنفرج": مث قال. "تقر عينها وال حتزن

  اللَكم

ورمبا دلّ . واللكم دليل على الكالم الفاحش بني املسلمني. هو يف املنام يدل على بسط اللسان وقبض اليد
  .ذلك على طالب الثأر أو الدعاوى اليت يحتاج فيها إىل احلاكم

  اللَكَن
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كن كما ينظر يف املرآة فإنه يدل على أوالد يولدون ومن رأى أنه ينظر يف ل. هو يف املنام مبرتلة الطست
  .إن اللكن يدل على املرأة أو اجلارية اخلادمة: وقيل. من أَمته

  اللّم

  .يدل يف املنام على وض الشهوة ومجع املال

  اللمم

  ."غفرةإالّ اللمم، إن ربك واسع امل": ويدل على مغفرة الذنب لقوله تعاىل. هو يف املنام إملام بأهل السوء

  اللهاة

من رأى يف املنام أن هلاته زادت، حىت كادت تسد حلقه دلّ ذلك على حرصه على مجع املال، وتضييق 
  .النفقة على نفسه، وقد دنا أجله

  اللواء

ومن رأى لواء . من رأى يف املنام أنه عقد له لواء، فإن كان أهالً له فإنه يرى خرياً، وإال فإن له شهرة
وإن رأى اللواء . ومن رأى بيده رحماً فيه لواء مات سريعاً أو مات له ولد.  ال يقوم اوكانت له خصومة

ومن رأى أنه حيمل بنداً فهو امرأة، فإن كان البند أمحر فاملرأة سيئة، وإن كان . يف دار مات فيها رجل
 ومن رأى أنه أعطي .أبيض فاملرأة صاحلة، وإن كان أسود فامرأة ميشومة، وإن كان ملوناً فامرأة فاسقة

. واأللوية دالة على امللوك واألمراء. لواء وسارت بني يديه ألوية ورايات أصابه سلطان ومرتلة حسنة

  .انظر أيضاً الراية. والقضاة والعلماء

  اللوح

    

ه رؤية اللوح احملفوظ يف املنام دليل على السترة والبشارة ملن هو يف شدة، والعافية ملن هو مريض ألنه مرتّ
وتدل رؤيته على الرزق لذوي التقتري . عن النقائص، حافظ ملا أودعه اللّه تعاىل، حمفوظ بعني اللّه سبحانه

وتدل رؤيته على حفظ العلم واملال . ملا أجرى اللّه تعاىل فيه من قسم األرزاق وحتديد األجل احملتوم
سى عليه السالم تدل رؤيتها يف املنام على واأللواح املرتلة على مو. ورمبا دلّ على األمن من اخلوف. ألهله
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واللوح من اخلشب الذي يكتب فيه دال على الزوجة والولد واألرض، ويدل . الشهود أو أئمة يهتدى م
ومن رأى أنه أخذ لوحاً من اإلمام فإنه . ومجيع األلواح دليل على النهي عن الذنوب. على العلم لطالبه

اللوح إذا كان من حديد فإنه ولد عامل ذو بأس قوي ال تصيبه نائبة، فإن و. ينال سلطاناً وفقهاً وإمامة
. وإن كان اللوح من حجر فإنه ولد قاسي القلب. كان جملواً مصقوالً فإنه يكون شجاعاً ينال ما يتمىن

واللوح . وإن كان من رصاص فإنه يكون ولداً خمنثاً. وإن كان اللوح من حناس فإنه يكون ولداً منافقاً
. واللوح موعظة، وإذا كان اللوح من السلطان فهو قوة ملن أخذه يف منامه. ل على املرأة، أو الولديد

  .واللوح للحامل ولد ذكر

  اللوز

ورمبا دلّ اللوز على . هو يف املنام يدل على زوال األمراض أو العزل وزوال الوالية، وإن عكسه زول
ر فإنه إذا كان يف أوانه دلّ على اخلري واللوز احللو يدل امليت يف كفنه أو قربه، إال أن يكون اللوز أخض

وشجرة اللوز رجل . ومن أخذ لوزاً من شجرة نال ماالً خبصومة من رجل شحيح. على مال حالل
ومن أكل اللوز نال . واحللو منه حالوة اإلميان، واملر منه كالم حق. شحيح مع الناس سخي على أهله

. ومن رأى أنه ينثر عليه قشر اللوز فإنه ينال كسوة. للوز رجل غريبوشجرة ا. ماالً مع صحة جسم

ومن أكل من ورقه . إن اللوز اليابس يدل على صخب وشر لصوت اخلشخشة، ويدل على احلزن: وقيل
  .أكل ماالً هنيئاً من رجل سلطاينّ

  لوط عليه السالم

ا انتصر الرائي على أعدائه، ورأى فيهم رؤيته يف املنام تدل على األنكاد واهلموم من قومه وزوجته، ورمب
وإن رأت امرأة امرأة لوط يف املنام . وتدل رؤيته على الطمس واخلسف واهلالك. املقت من اللّه تعاىل

وإن رآها الناس كافة ظهر الفساد يف . خرجت عن طاعة زوجها، وسعت يف فساد حاله، ورمبا لك
  .يه السالم فإنه إنذار له على عمله عمل قوم لوطومن رأى لوطاً عل. النساء يف تلك املنطقة

  اللؤلؤ

. فمن رأى أنه يثقب لؤلؤاَ فإنه يفسر القرآن. إذا كان اللؤلؤ منظوماً فهو يف املنام القرآن والعلم أو ولد

رياً ومن رأى أنه يبيع لؤلؤاً فإنه يرزق علماً كث. واللؤلؤ علم. ومن رأى أنه بلع اللؤلؤ أو باعه ينسى القرآن
وإن رأى أنه ينثر الآللئ من فمه، والناس . ومن أدخل يف فمه لؤلؤاً فإنه حسن الدين. ويكرب يف الناس
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واللؤلؤ . ومن رأى أنه استعار لؤلؤاً فإنه ولد ال يبقى. يأخذوا فإنه قاض يعظ الناس، والناس ينتفعون به
. واللؤلؤ كمال كل شيء ومجاله. لتاجر جتارةالكثري خدم ومرياث كثري، وهو للعامل علم وللُوايل والية ول

وإن . ومن رأى أنه مضغ لؤلؤاً فإنه يغتاب الناس بالرياء، فإن تقيأه ومضغه وبلعه فإنه يكيد الناس ويغتام
وإن فتح خزانة وأخرج منها آللئ وجواهر فإنه يسأل عاملاً عن . قشر اللؤلؤ ورمى به فإنه نباش القبور

والعقد من اللؤلؤ عقد زواج، . واللؤلؤ مال وجوار وكالم حسن. ؤ شعر بالسرورومن رأى اللؤل. مسألة
أو عقد من املال، أو ختمة من القرآن ومن رأى أنه يرمي اللؤلؤ يف احلمام فإنه يقرأ القرآن على قوارع 

 مزبلة أو ومن رأى أنه يرمي لؤلؤاً يف. من رأى أنه يبتلع لؤلؤاً فإنه حكمة وعلُم حيفظها: وقيل. الطريق
ورمبا دلّ كبريه . وكبري اللؤلؤ أفضل من صغريه. موضع يستشنع ذلك فيه فإنه يضع العلم يف غري أهله

واللؤلؤ غري املثقوب يدل على اجلواري األبكار، واللؤلؤ املثقوب رزق . على السور الطويلة من القرآن
انظر .  ألم شبهوا الدموع باللؤلؤورمبا دلّت رؤيته على الدموع اجلارية من العني. عاجل ال تعب فيه

  .أيضاً الصدفَة

  اللوم

    

ويدل على إخالف . دال على تتبع الشيطان يف كثري من األفعال املوجبة لدخول الناس. هو يف املنام
 إىل "وقال الشيطان ملا قضي األمر إن اللّه وعدكم وعد احلق، ووعدتكم فأخلفتكم": الوعد، لقوله تعاىل

ومن رأى أنه يلُوم نفسه ويذمها فإنه يقع يف تشويش وفتنة . "فال تلوموين ولوموا أنفسكم": قوله تعاىل
  .يالم عليها، مث يربئه اللّه تعاىل، ويظفر بعدوه، وخيرج من لوم الناس، ويصل إىل خري الدارين

اللي  

 يلوون ألسنتهم بالكتاب وإن منهم لفريقاً": هو يف املنام نفاق يف الدين، وحتريف يف الكتاب، لقوله تعاىل
  .واللي هو سفر. "لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب

  الليف

  .وقد يدل على مال. ليف النخلة يف املنام كسوة للمرأة أو للرجل

  الليل
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وإن كان الوقت ليالً وضوء القمر ظاهر والناس حماصرون ذهب احلصار . هو يف املنام يدل على البطالة
والليل يدل على اجلمع بني الزوجني، والنهار يدل على . يف غالء رخصت األسعارعنهم، وإن كانوا 

ومن رأى يف داره ظلمة سافر سفراً . والظلمة ضاللة. والليايل املظلمة تدل على اجلواري السود. فراقهما
 أو والليل والنهار سلطانان متضادان، والليل كافر والنهار مسلم، وقد يدالن على اخلصمني. بعيداً

. ورمبا دلّ الليل على الزواج والنهار على الطالق. ورمبا دلّ الليل على الراحة والنهار على التعب. الفرقني

ورمبا دلّ الليل على املوت ألن اللّه تعاىل يتوىف نفوس . ورمبا دلّ الليل على البحر والنهار على الرب
الً وأهل تلك الناحية منه يف غم فهو فقر ومن رأى الدهر كله لي. النائمني، والنهار يدل على البعث

ويدل . ورمبا دلّ الليل والنهار على تقريب البعيد من خري وشر ألما يبليان كل جديد. وجوع وموت
. وتدل رؤية الليلة على اللباس والنهار على املعاش. الليل على املرأة السوداء والنهار على املرأة البيضاء

ورؤية الليايل املشرقة كليلة القدر يف املنام بشارة . "والليل إذا يغشى": وله تعاىلويدل الليل على اليمني، لق
  .بكل خري، وكذلك ليلة النصف من شعبان وليلة اإلسراء وليلة اجلمعة

  الليمون

ويدل الليمون على املرض إذا كان أصفر، وإن ملكه . رمبا كان الليمون يف املنام مالمة، والليمونة مؤونة
والليمون لوم الئم، وشجر الليمون . ومل يأكله فهو مال، والليمون األخضر خري من األصفراإلنسان 

  .إنه امرأة غنية مشهورة باخلري: رجل نافع للناس، وقيل

  اللينوفر

ومن كان مسافراً يف البحر ورأى اللينوفر خشي . يدل يف املنام على اإلختفاء أو احلياة أو السفر يف البحر
  .ويدل اللينوفر على احلزن واألسقام أو على كثرة جتلده. واللينوفر مال حالل ينفق يف الطاعة. عليه الغرق

  باب الميم

  المارستان

. هو يف املنام يدل على احلمام، ألنه حمل اجلن والشياطني، وكشف العورات، والظهور يف الصفات املنكرة

ورمبا دلّ على مواضع اللهو واللعب واللغط . نورمبا دلّ على املكتب ملا فيه من التأديب والتلطف بالبيا
فإن . وإن رؤية ميت يف املارستان فهو يف النار حمل السالسل واألغالل. واهلذر يف الكالم وفراق العيال

رأى نفسه يف املارستان مع املرضى فرمبا دلّ على السجن من جهة الشرع، وإن كان مع اانني دلّ على 
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ورمبا .  وإن كان صحيحاً مرض، ورمبا طال مرضه أو ميوت غريباً أو شهيداً.السجن مع أرباب اجلرائم
  .دلّ ذلك للفقري على غناه عن الناس مبا يناله من اخلري والرفاهية واملساعدة

  الماشطة

واملاشطة امرأة . وإن دخلت املاشطة على العازب تزوج. من اقترب منها ازداد نبالً وجاهاً عند الناس
  . العطاروتدل على. غنية

  مالك

من رآه يف املنام فإنه يقابل رئيس الشرطة، وإن رآه مبتسماً جنا من السجن وإن رأى هذه الرؤيا مريض 
وتدل رؤيته على حمب اللّه ورسوله واملؤمنني والسلطان، وعلى البعد من النفاق، . خشي عليه املوت

  .واإلقالع عن الذنوب واملعاصي، وعلى الغرية يف الدين

  الماء

    

وهو ": هو يف املنام حياة طيبة، فمن رآه يف داره فهو سعادة ومال جمموع وغنيمة وزواج، لقوله تعاىل
ومن رأى أن املاء صاف غزير رخص السعر وبسط . "الذي خلق من املاء بشراً فجعله نسباً وصهراً

. وسنة خمصبة لشاربهومضغ املاء يدل على شدة الكد يف املعيشة، والشرب منه سالمة من العدو، . العدل

وقال ابن سريين رمحه . وإن شرب يف النوم من املاء أكثر مما كان يشرب يف اليقظة دلّ على طول عمر
إن اللّه ": وهو بالء لقوله تعاىل. "ماء غدقاً لنفتنهم فيه": املاء يف النوم فتنة يف الدين، لقوله تعاىل: اللّه تعاىل

ومن رأى . "، ومن مل يطعمه فإنه مين، إال من اغترف غرفة بيدهمبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مين
ومن رأى أنه يشرب يف قدح ماء صافياً نال خرياً من ولده . أنه يعطَى ماًء يف قدح، كان ذلك دليل ولد

  .ومن رأى أنه يشرب ماء ساخناً، أصابه غم شديد. وزوجته، وإن الزجاج من جوهر النساء، واملاء جنني

ومن رأى . ومن رأى أن له خابية ماء صاف فهو مال موروث.  يف ماء فهو فتنة وبالء وغمومن رأى أنه
واملاء احلار إذا . واملاء املننت عيش نكد. واملاء الراكد حبس. أنه يستقي املاء فهو يسعى بني الناس بالكذب

. املاحل كد يف املعيشةواملاء . استعمل يف النهار عذاب وعقوبة، وإذا استعمل يف الليل فهو فزع من اجلن

ومن رأى أنه يشرب ماء البحر أصابه . واملاء األصفر مرض. واملاء األسود خراب. واملاء الكدر مال حرام
ومن اغتسل يف ماء كدر وكان يف شدة ختلص . املاء الكدر سلطان جائر: وقيل. هم من امللك أو مرض
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ومن رأى أنه ميشي فوق . واملاء املاحل غم. ناً جنامريضاً شفاه اللّه تعاىل، وإن كان سجي. منها، وإن كان
ومن وقع يف ماء عميق فإنه . إنه يسافر أو خياطر: املاء فإن ذلك قوة اإلميان واليقني باهللا تعاىل، وقيل

ومن رأى أنه نظر يف ماء . ينال سروراً ونعمة: يصيب دنيا، ويتمول منها، وإن الدنيا حبر عميق، وقيل
ومن رأى أنه صب ماء يف حبر فإنه ينفق على .  حسناً فإنه حيسن إىل أهله وجريانهصاف فرأى فيه وجهه

ومن رأى أن املاء قد زاد يف بلدة وجاوز احلد فتقع هناك فتنة . واملاء الغالب هم وعذاب وفتنة. امرأة
واملاء العذب رزق حالل وطيب قلب وعلم وحياة ملن أشرف على . عظيمة واختالف ويهلك األشرار

ورمبا دلّ املاء على الزوجة للعازب، وعلى الزوج . "وجعلنا من املاء كل شيء حي": وت، لقوله تعاىلامل
ومن صار املاء العذب ماحلاً ارتد عن دينه أو تعسرت . للعازبة ورمبا دلّ شرب املاء على مشروب الفقراء

و نقصه يف أوان زيادته دليل وزيادة املاء يف أوان نقصه، أ. وإن محل ماء يف وعاء محلت زوجته. أموره
ومن شرب ماء أسود . واملاء األخضر مرض طويل. وانفجار املاء يف مكان هم وغم. على اجلور والغالء

ومن رأى أنه أُريق عليه ماء ساخن فإنه يسجن أو ميرض أو يصيبه هم شديد أو فزع من . ذهب بصره
ومن رأى أنه محل . ر أو حيبس عن أمر قد هم بهومن رأى أن ثيابه ابتلت باملاء فإنه يقيم على سف. اجلن

ومن رأى . ماء يف صرة أو ثوب أو فيما ال ميكن محل املاء فيه، فإنه يف غرور من ماله أو حاله أو حياته
أنه أعطي ماء يف كأس وكانت له امرأة حامل وانكسر الكأس فإن املرأة متوت، وإن ذهب املاء ومل 

واالغتسال باملاء البارد توبة، وشفاء من املرض، وخروج من . تسلم املرأةينكسر الكأس فإن الولد ميوت و
  .ومن استقى ماء من بئر أصاب ماالً حبيلة ومكر. احلبس وقضاء الدين واألمن من اخلوف

  المائدة

واملائدة معيشة ملن كانت . وتدل على النصرة على األعداء. هي يف املنام نعمة وإجابة دعوة ورغد عيش
ائدة رجل كبري بار سخي، فإن رأى عليها أرغفة كثرية وطعاماً طيباً فإن ذلك كثرة مودة وامل. له

فإن رفعت املائدة فقد نفد . فإن رأى أنه أكل من املائدة طعاماً كثرياً دلّ ذلك على طول عمره. اإلخوان
ن دلّ ذلك على إذا اجتمع على املائدة ضدا. وكثرة الزمام على املائدة تدل على كثرة العيال. عمره

فاملائدة ميدان اللقاء، واملؤاكلة مطاعنة . احلرب خاصة إذا كان املأكول رؤوساً مشوية أو هريسة
  .ومن كان معه على املائدة رجال فإنه يؤاخي أقواماً على سرور. واملائدة تدل على الدين. باأليدي

  المبارزة
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. تشتيت واختالف، أو على قتال مع اآلخرتدل يف املنام على القوة، أو على خصومه إنسان، أو على 

ومن رأى بيده سيفاً مشهوراً فهو . ومن بارز بالسيف فيصيبه شرف من ضربه بالسيف يف سبيل اللّه تعاىل
  .يشتهر بعمل يعمله

    

  المبايعة

ة من رأى يف املنام أنه بايع أهل بيت النيب صلى اللّه عليه وسلّم وأشياعه فإنه يتبع اهلدى وحيفظ شريع
وإن رأى أنه بايع أمرياً من أمراء الثغور فإنه بشارة له ونصرة على أعدائه . اإلسالم والصراط املستقيم

وإن بايع حتت شجرة . فإن بايع فاسقاً فإنه يعني قوماً فاسقني. ويكون تائباً عابداً حامدا راكعاً ساجداً
  .فإنه ينال غنيمة يف مرضاة اللّه تعاىل

  المبرد

. ويدل على املعني والغالم الناهض. واملربد قضاء حاجة وحسن عبادة ألرباب الكالم. اللسانهو يف املنام 

  .على الزواج. واملربد يدل

  المبقَلَة

فمن رأى أنه مجع من بستانه حزمة من البقل، فإنه جيتمع عليه من قرابات . هي يف املنام رجل ذو أحزان
  .هم جيعل البقول مهاً وحزناًوبعض. واليابس من البقل مال. نسائه شر وخصومة

  المبِلط

  .تدل رؤيته يف املنام علي املسدد لألمور، أو املفصل للقماش، أو اخلياط

  المبلّة

وإن . حكمها يف املنام حكم املدبغة، فإن دلّت املدبغة على املرأة احلرة دلّت املبلة على املرأة األمة لتبذهلا
ورمبا دلّت املبلة على احلمام أو املوت أو . بلة على املرأة البدويةدلّت املدبغة على املرأة املدنية دلّت امل

  .الغرق أو اهلدم

  المبيض
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واملبيض للحيطان يدل على اخلياط الذي يكسو . إن كان مبيض الغزل فيدل على ما يدل عليه القصار
واملبيض للنحاس تدل . الناس اجلديد، ويدل أيضاً على اجلاه والعز والرفعة والثناء اجلميل وتسديد األمور

  .رؤيته على صاحب األعمال الصاحلة يف السر واجلهر

  المتعة

وتدل املتعة على األعمال املوجبة لعذاب اللّه تعاىل من زنا أو ربا أو . هي يف املنام راحة ومنفعة ملن يفعلها
ورمبا دلّت . "كم إىل الناروجعلوا اللّه أنداداً ليضلوا عن سبيله، قل متتعوا فإن مصري": بيع فاسد، قال تعاىل

  .املتعة على الغرور باملال والنفس

  المثقال

ويدل على اهلداية والصدق . هو يف املنام يدل على األمر باملعروف والنهي عن املنكر واملوعظة وازجر
  .ورمبا دلّ على الذنب. وحترير القول

  المثقب

على قضاء احلاجات واملعني على املقاصد، واملثقب يدل . هو يف املنام رجل عظيم املكر شديد الكالم
  .واملثقب يدل على حفر اآلبار، وعلى الفحل من احليوان. ورمبا دلّ على السفر كرهاً

  المجاعة

  .وااعة من العلماء دليل شرههم يف العلم. هي يف املنام دليل على ذل الرعية، والطمع يف أمواهلم

  المجامعة

ه دلّ على التبذير ووطء احملرمات من أهله، وإن رأى أنه جيامع صبياً من رأى يف املنام أنه جيامع نفس
. وإن رأى أنه جيامع امرأة يعرفها وكانت مجيلة مستورة متزينة دلّ ذلك على خري كثري. أصابته مصيبة

ومن رأى أنه . ومن رأى أنه جيامع أخاه أو صديقه فإن ذلك يدل على معاداة صديقه ألنه يناله منه مضرة
  .من رأى أنه جيامع ميتاً فإن ذلك دليل موته. ع أمه فإنه يدل على معاداة أبيهجيام

  المجبر

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  490  

وتدل رؤيته على التعاظم واجلربوت أو على . تدل رؤيته يف املنام على ملك يؤلف احلقوق واملوازين
ملنام األسود وجرب وإذا عاجل ارب يف ا. اهلموم، أو على املهندس، أو على ذي العطاء اجلابر للفقري املكسور

  .عظامها أعان الظاملني على ظلمهم

  المجرفة

. هي يف املنام زوجة للعازب، ال حتفظ سراً وال ماالً، وقد تدل على زوال اهلم والنكد وقضاء الدين

وارفة تدل على املرأة . ومن رأى بيده جمرفة صار إليه كل خري وفضل. وارفة رجل ثقة يستعان به
  .انظر أيضاً املسحاة. وحركة العمل

  الُمجلِّد

ورمبا دلّت رؤيته على كتمان األسرار . تدل رؤية جملد الكتب على مغسل األموات الساتر هلم، أو اخلياط
  .وحفظ املودة

  المجلُد

من رأى شيئاً من جملدات العلوم، أو من كتب التفسري فإن أمره يستقيم، ومن رأى جملدات الفقه حصل 
ومن رأى جملدات املنطق فإنه يشتغل بأمور . جملدات األخبار يكون مقرباً عند امللوكله خري، ومن رأى 

  .انظر أيضاً الكتاب، وانظر املخطوط. عجيبة

  المجلس

    

. لذلك فإنه يف هم ومرض. من رأى يف املنام أن له جملس وعظ، وهو يذكر الناس فيه، وليس هو أهالً

فرج ويربأ من مرضه وخيرج من ضيق إىل سعة، أو يربأ من دين فإن تكلم بكالم الرب واحلكمة فيأتيه ال
والس الذي يراه يف مكان جيري فيه ذكر اللّه تعاىل فإنه يدل على تعمري ذلك . عليه، أو ينصر على ظامل

ومن رأى جملساً فيه مجاعة من العلماء وهو جالس يف صدرهم وكان أهالً لذلك، فهو . املكان باحلكمة
والس يف املنام هو . وإن رأى جملس وعظ وهو يعظ فيه فإنه أمره ينفذ إن مت وعظه. ة رفعةعلم له وزياد

ومن رأى أنه دعي . املنصب الذي جيلس فيه، والدابة اليت جيلس عليها، والس هو الزوجة والولد واخلادم
  .إىل جملس جمهول فيه فاكهة وشراب فإنه يدعى إىل اجلهاد واالستشهاد
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  المجمرة

ومن رأى جممرته قد . هي يف املنام جارية أو أديبة، أو غالم مهذب، وكل من صاحبهما نال ثناء حسناً
  .طفئت نارها أو حدث فيها عيب فانسبه إىل خادمه أو زوجته

  المجوس

ومن رأى أنه جموسي فإنه قد نبذ . من رأى يف املنام شيخاً جموسياً فإن ذلك عدو ال يريد هالك خصمه
وإن رأى أن يده حتولت يد كسرى فإنه جيري على يده ما جرى على . ء ظهره بإتيان الكبائراإلسالم ورا

يد هؤالء اجلبابرة، مث ميوت على الكفر، إال أن يشاء اللّه تعاىل له خرياً، فإن رأى أن يده عادت كما 
. مما هو عليهوإن رأى جموسي أنه ّود أو تنصر فإنه يتحول من حال إىل حال أفضل . كانت فإنه يتوب

ومن رأى أنه يعبد النار فإنه يطلب خدمة سلطان، وإن النار . ومن رأى أنه جموسي فإنه يطلب الدنيا
  .وإن كانت النار خامدة فإنه يطلب ماالً حراماً. سلطان

  المحاسب

فإن رأى العامل أنه صار مستوفياً ارتفع قدره : وحساب امللك على طبقات. هو يف املنام صاحب عذاب
وإن رأى . واتسع رزقه، كما أن الناظر إذا صار مشارفاً احنط قدره وحصل له هم ونكد وخسارة

  .اإلنسان ديواناً جمهوالً وهم حياسبونه دلّ على أنه على بدعه وضاللة ألنه مؤاخذ مبا كُتب عليه

  المحاكاة

واحملاكاة باليد . ح بني الناستقليد اإلنسان للحيوان أو الطيور دليل على لني الكالم واستمالة القلوب للصل
واحملاكاة للسودان وللنساء دليل على أنه يصري ترمجاناً أو كثري . واألصابع يف املنام دليل على اهلمز واللمز

  .اهلذر يف الكالم، ورمبا دلّ ذلك على الغش يف الصناعة أو التملق للناس

  المحتسب

وإذا رأى اإلنسان احملتسب يف حالة حسنة، . ه ِإياهمتدل رؤيته يف املنام على صالح العامة لكثرة مباشرت
أو عليه رائحة طيبة دلّ على حسن سريته، وإن رآه يف صفة رديئة أو أنه كريه الرائحة أو أن عينيه قد 

ورمبا دلّ احملتسب على الولد املؤدب واألستاذ . عميتا فإن ذلك يدل على سوء تدبريه فيما يباشره
  .اً نزلت به آفة حيتسب فيها أجره على اللّه تعاىلومن صار حمتسب. واحلاكم
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  المحراب

. وإن رأت امرأة ذلك ولدت ابناً. فمن رأى أنه يصلّي يف احملراب فإنه بشارة. هو يف املنام رئيس أو إمام

واحملاريب . وحماريب الفقراء إذا رآها اإلنسان دلّت على التهجد واإلخالص وحب اإلنفراد عن الناس
لة على الزيغ، والزلل يف القول والعمل، ورمبا دلّ احملراب على الرزق احلالل والزوجة الصاحلة، املنحرفة دا
وإن كان حمراب املسجد منحرفاً إىل . "كلما دخل عليها زكريا احملراب وجد عندها رزقاً": لقوله تعاىل

  .دعته أو نفاقهغري القبلة، أو إن كانت رائحته كريهة أو فيه اجليف دلّ على كفر الرائي أو ب

  المحراك

  .حمراك النار يف املنام فتنة

  المحشي

إذا كان السمك أو الدجاج حمشياً يف املنام دلّ على أموال مكتسبة، وهو للعازب زواج، وللمريض شفاء، 
  .وما كان فيه شحم فهو مال من النساء

  المحفّة

انظر . احملفة على املرأة اجلليلة القدرورمبا دلّت . تدل رؤيتها على السفر، واالنتقال من مكان إىل مكان
  .أيضاً املنقلة

  المحالج

وتدل على الزواج . تدل رؤيته يف املنام على األمر والنهي، وقضاء احلاجة والنسل الصاحل، واملال الرابح
واحملالج وجالجله شريكان، أحدمها منافق واآلخر قاسي القلب، ومها . للعازب، وظهور احلق من الباطل

  . بني احلق والباطليفرقان

  الَمحلَب

فمن رأى شجرة من شجر احمللب أو غصناً من أغصانه فإنه يرزق ولداً صاحلاً . هو يف املنام رزق هينء
  .حسناً

  محمد صلى اللّه عليه وسلّم
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. "من رآين يف املنام فسرياين يف اليقظة، فإنّ الشيطان ال يتمثل يب": ورد يف احلديث الصحيح عنه، أنه قال

من رآين يف املنام فلن ": ويف رواية أنس رضي اللّه عنه. "من رآين فقد رأى احلق": ويف رواية أخرى
من رآين يف منامه فقد رآين ": ويف رواية. "لن يدخل النار من رآين يف املنام": وِىف رواية. "يدخل النار

  .وهناك روايات أخرى. "حقاً وال ينبغي للشيطان أن يتصور بصوريت

وقال ابن . هي رؤية النيب يف صورته اليت كان عليها: فقال مجاعة: اختلف العلماء يف معىن احلديثوقد 
ويؤيده حديث عاصم بن كليب ولفظه عند احلاكم بسند . يف صورته اليت قبض عليها: سريين رمحه اهللا

صفه يل، : ، فقالرأيت النيب صلى اللّه عليه وسلّم يف املنام: جيد، قلت البن عباس رضي اللّه عنهما
رأيته، وال يعارضه خرب من رآين يف املنام فقد رآين فإنين أرى يف : فذكرت احلسن بن علي فشبهته به فقال

وال يشترط ذلك منهم ابن العريب رضي اللّه عنه، قال ما حاصله : وقال آخرون. كل صورة ألنه ضعيف
ها إدراك للمثال، فإنَّ الصواب أن األنبياء عليهم رؤيته عليه السالم بصفته املعلومة إدراك للحقيقة وبغري

وقال ابن أيب . السالم ال تغريهم األرض فإدراك الذات الكرمية حقيقة، وإدراك الصفات إدراك للمثال
محزة رؤياه يف صورة حسنة حسن يف دين الرائي، ألنه صلى اللّه عليه وسلّم كاملرآة الصقيلة ينطبع فيها ما 

 الفائدة الكربى يف رؤيته عليه السالم إذ ا يعرف حال الرائي، ذكر هذا ابن حجر يقابلها، وهذه هي
وكذلك سائر األنبياء عليهم السالم فإنَ الشيطان ال . اهليثمي رمحه اللّه تعاىل يف شرح مشائِل الترمذي

  .يتمثل باهللا وال باألنبياء وال باملالئكة عليهم السالم

    

ان مهموماً فرج عنه، أو سجيناً خرج من سجنه، وإذا كان يف غالء فُرج عنه، ومن رأى نبينا حممداً وك
فإن رآه مقبالً . ورؤيته بشارة للرائي حبسن العاقبة يف دينه ودنياه. وإن كان مظلوماً نصر، أو خائفاً أمن

عمل مبا علم، وإن عليه، أو مؤمتاً به يف صالته أطعمه شيئاً حسناً أو كساه ملبوساً الئقاً، وإن كان عاملاً 
فآمنوا ": كان عابداً بلغ منازل أهل الكرامات، وإن كان عاصياً تاب، وإن كان كافراً اهتدى، لقوله تعاىل

وتدل رؤية الرسول على إظهار احلجج وصدق املقالة والوفاء بالوعد، ورمبا . "باللّه ورسوله النيب األمي
 ورمبا فارق أهله وانتقل من وطنه إىل غريه، ورمبا حصلت من أهله وأقاربه العداوة واحلسد والبغضاء،

وقد تدل رؤيته على إظهار الكرامات، ألن الظيب سلَّم عليه، والبعري قبل قدميه، . أدركه اليتم من أبويه
وإن كان الرائي من الكحالني الذين . وأسري به إىل السماء، وكلمه الذراع، ومشت األشجار إليه

وإن أجهد الناس العطش دلّ . صناعته مبلغاً عظيماً ألنه عليه السالم رد عني قتادةيعاجلون األبصار بلغ يف 
وإن رأته امرأة بلغت مرتبة عظيمة، . على نزول الغيث ألنه صلى اللّه عليه وسلّم نبع املاء من بني أصابعه
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ت مال أنفقته يف وشهرة صاحلة، وعفة وأمانة، ورمبا ابتليت بالضرائر ورزقت نسالً صاحلاً، وإن كانت ذا
ورمبا دلّت رؤيته على نصر املؤمنني . لرؤيته عليه السالم تدل على الصرب على األذى. طاعة اللّه تعاىل

ودمار الكافرين، وإن رآه مدين قُضي دينه وإن رآه مريض شفاه اللّه تعاىل، وإن رآه حمارب نصره اللّه 
لرسول عليه السالم فيحدث تلك البقعة تعاىل، وإن رؤي يف أرض جمدبة أخصبت ومن رأى جنازة ا

مصيبة فظيعة، وإن شيع جنازته فإنه مييل إىل البدعة، وإن زار قربه أصاب ماالً عظيماً وإن رأى أنه ابن 
ومن رأى أنه حتول يف صورته عليه السالم وكان طالباً . الرسول عليه السالم دلّ عن خلوص إميانه ويقينه

إن كان يف ذل أعزه اللّه، وإن كان طالب علم ناله، وإن كان فقرياً للملك ناله ودانت له األرض، و
استغىن، أو عازباً تزوج، أو كان يف مكان ضرب فإنه يعمر بربكته ومن رآه عليه السالم يؤذن يف موضع 

ومن رآه حسناً فهو زيادة يف دين . وإن رأته حامل أو رآه زوجها فإنَّ احلق كالم. كثر خصبه ورجاله
وإن رأى عنقه غليظاً فاإلمام حافظ ألمانة املسلمني .  ومن رأى حليته سوداء فينال سروراً وخصباًالرائي

وإن رأى أنه . ومن رآه عليه السالم يف عسكر وعليه سالح وهم يضحكون فإن جيش املسلمني ينهزم
. ينال علماً وفقهاًومن رآه يؤاخي بني الصحابة ف. عليه السالم ميشط رأسه وحليته فإنه يدل عن زوال هم

وإن رأى أنه أبو النيب على السالم فيفسد دينه . ومن رأى قربه عليه السالم وكان تاجراً ربح يف جتارته
وإن رأى أنه ميشي . وإن رأى واحدة من زوجات النيب عليه السالم هي أمه زاد إميانه. ويضعف يقينه

وإن . ه يأكل وحده فإن الرائي مينع السائل وال يتصدقومن رأى أن. وراء النيب عليه السالم فإنه يتبع السنة
رأى النيب عليه السالم بال نعل فإنه تارك الصالة مع اجلماعة، ومن رآه البساً خفيه فإنه يأمره باجلهاد يف 

 مما فإن ناوله النيب شيئاً. ومن رأى دمه خملوطاً بدم النيب عليه السالم فإنه يصاهر شريفاً. سبيل اللّه تعاىل
ومن رأى النيب عليه السالم . يستحب كالرطب والعسل فإنه حيفظ القرآن وينال من العلم بقدر ما ناوله

يف صورة شاب طويل فتكون بني الناس فتنة وقتل، فإن رآه وهو شيخ كبري فإنَّ الناس يف عافية، وإن رآه 
به أو جيادله فإن ذلك بدع قد أحدثها يف ومن رآه يعات. أبيض اللون فإنه يتوب إىل اللّه تعاىل وحيسن عمله

  .الدين

  المحمل

  .وحممل احلاج تدل رؤيته يف املنام على األفراح واحلج والبشائر. تدل رؤيته يف املنام على امرأة من البادية

  المخ
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وإن كان مريضاً شفي . ومن رأى عظمة خماً دلّ على مال يكرته. هو يف املنام دفائن وذخائر موروثة
  .انظر أيضاً الدماغ.  من علتهوعويف

  المخاط

    

. وإن امتخط يف دار إنسان تزوج من تلك الدار. هو يف املنام ولد، فإن رأى أنه امتخط فإن امرأته تلد بنتاً

وإن امتخط يف منديله فإنه خيون . من رأى أنه امتخط فإنه يقضي دينه، أو جيازي قوماً بشيء فعلوه: وقيل
ومن رأى أنه امتخط فخرج من أنفه دابة أو طري أصاب . نفه خماطاً فإن امرأته حبلىوإن رأى يف أ. خادمه

ولداً من جواري ما ينسب إليه ذلك الطري، فإن خرج من أنفه سنور فهو ولد ولص، وإن كانت محامة 
  .واملخاط إنذار مبرض أو نزله. فهي ابنة جمنونة

  المخدع

ورمبا دلّ املخدع على بطنه وما . خيدع بالكالم خمافة سطوتهأو . هو يف املنام يدل على اخلداع لآلخرين
انظر . فإن رأى يف بيته خمدعاً ال يعهده جتددت له آمال ونية. ينطوي عليه من حسن السريرة وقبحها

  .أيضاً الغرفة

  المخدة

  .انظر أيضاً الوسادة. هي يف املنام زوج ومال حمفوظ، وصاحبة سر، وراحة من التعب

  المخلب

  .كما أنه للطري عدة وجنة ووقاية.  املنام نصرة للمخاصمهو يف

  المخلل

رؤيته يف املنام تدل على الردة عن الدين، أو التخلق بأخالق املفسدين، أو التبذير يف املال، أو نقض 
  .العهد

  المخنقة
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ع وتلد منه وإن كانت مفصلة من جوهر ومن لؤلؤ وزبرجد فإا تتزوج بزوج رفي. هي يف املنام زينة املرأة
واملخنقة للرجال . وإن كانت من خرز فإنه رجل دينء. وإن كانت من شبة فإنه رجل أعجمي. بنني

  .خناق

المد  

  .هو يف املنام طهرة، وكذلك الصاع، ألن النيب كان يتوضأ باملد ويغتسل بالصاع

  المداد

  .واملداد سؤدد، والكتابة قوة. هو يف املنام كرامة يف مدد ورفعة

  نةالمداه

، انظر "مداراة املؤمن عن عرضه صدقة": قال عليه السالم. هي يف املنام دليل على اإليثار والرب والصدقة
  .أيضاً الرياء

  المدبغة

ورمبا دلّت املدبغة على دار . هي يف املنام حكمها حكم املسلخ ملا فيها من املياه واالنتان واجللود املسلوخة
ورمبا . ألمكنة اليت تتهذب فيها النفوس، وتتوطن على اخلري والصالحالعلم والرباط وما أشبه ذلك من ا

دلّت املدبغة على املرأة الكثرية الكد، الصبورة على اإليذاء، أو األمة، ورمبا دلّت على املرأة الشديدة 
  .ورمبا دلّت املدبغة على املال. البأس، السيئة األخالق، أو الذميمة، اليت ال جتتنب النجاسات

   المركبمدراة

  .هي يف املنام تدل رؤيتها على العلم واملستند الصحيح

  المدرسة

رمبا دلّت على طالق . هي يف املنام تدل على مدرسيها وفقهائها، أو املذهب الذي يدرس فيها، أو بانيها
  .األزواج ومراجعتهن، وتدل على الرب وإقامة احلدود والبيع والشراء والعتق، وعلى إثارة الفنت

  دديالم
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  .ورمبا دلّت رؤيته على اهلم والنكد والسواد وضيق الصدر. تدل رؤيته يف املنام على العلم والتبيان

  المدينة

    

وكان ابن سريين رمحه اللّه تعاىل حيب . من رأى يف املنام أنه دخل مدينة من املدائن يأمن مما خياف
رب جنّين من : خرج منها خائفاً يترقب، قالف": الدخول إىل املدن، وال حيب اخلروج منها، لقوله تعاىل

ومن . "أنا مدينة العلم وعلي باا": املدينة تعبر برجل عامل، لقوله عليه السالم: وقيل. "القوم الظاملني
وأي . املدينة موت ملكها أو ظلمه فيها: وقيل. دخل مدينة فوجدها خراباً، فإن العلماء قد فقدوا منها

. واملدينة املعروفة هي الدنيا واهولة هي اآلخرة. ن فيها فإن الطعام يغلو سعره فيهامدينة ترى وال سلطا

ومدينة اإلنسان اليت ينسب إليها تعبر بأبيه، فمن . ومن رأى مدينة قد ادمت فإن دين أهلها قد ذهب
فيتنكد عيشه ويشقى ومن رأى أنه يف بالد الصعيد . رأى أن مدينة خربت من الزالزل مات أبوه بالقتل

ومن . ومن رأى أنه يف بالد احلبشة نقصت هيبته. ومن رأى أنه يف بالد النوبة رزق نعمة. أو تكثر أمانته
ومن رأى أنه . ومن رأى أنه يف بالد العريش كثر خريه. رأى أنه يف مصر فاهللا يطيب عيشه ويطيل عمره

ومن . س وجبل طور سيناء فإا سنة مقبلة عليهومن رأى أنه يف بالد القد. يف القسطنطينية خسر ماله
ومن رأى أنه . ومن رأى أنه يف بالد املشرق نال خرياً. رأى أنه يف بيت حلم فتكثر صالبته ويقوى دينه

ومن . ومن رأى أنه يف األردن فينال سفراً أو ذالً. أشرف على بغداد قدم إىل احلاكم ألن بغداد دار اإلمام
ومن رأى أنه يف بالد الروم فإنه صاحب ثقة باهللا تعاىل وكذلك بالد . لّه يرزقهرأى أنه بدمشق فإن ال

ومن رأى . ومن رأى أنه يف بالد العجم فيتعلم الوقاحة. ومن رأى أنه يف بالد اإلفرنج فيعمى قلبه. األرمن
. طاقة له مومن رأى أنه يف خراب فإنه يبتلى بقوم ال . أنه يف بالد اهلند فيقهر أعداءه ويظفر حبساده

والبلد . "ال أقسم ذا البلد": والبلد ميني، لقوله تعاىل. ومن رأى أنه يف أرض مملحة أو كربيتية فإنه ميرض
ورمبا دلّ اإلقليم على واليه أو سلطانه أو . ورمبا دلّ البلد يف املنام على التوبة واملغفرة. أمن من اخلوف
 املناِم نال ملكاً أو والية، فإن كان عازباً تزوج أو سقيماَ وإن ملك اإلنسان بلداً يف. حاكمه أو عامله

وإن رؤي امليت يف املنام يف مدينة رمبا كان يف اجلنة . شفي من مرضه، أو فاسقاً تاب، أو ضاالً اهتدى
وإن كان للمدينة اسم صاحل مثل . كما أنه لو رؤي يف قرية دلّ على أنه يف النار لتعب أهلها وشقائهم

ومن خرج من باغية . ت على االصطناع، أو ظفار من الظفر بالعدو، وسر من رأى من السرورصنعاء دلّ
ومن رأى أنه يف مدينة جمهولة . وأبواب املدينة املعروفة هم والا وحكامها وحراسها. فإنه خيلص من بغي

ومن رأى أنه . ملهومن رأى سور املدينة مهدوماً مات عاملها أو عزل من ع. فإن ذلك عالمة الصاحلني
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قد انثلم يف سور املدينة ثلمة حىت دخل املدينة أسد أو سيل أو لص ضعف أمر اإلسالم فيها، أو كسد 
  .انظر أيضاً القرية. سوق العلم

  المدينة المنورة

ومن رأى أنه واقف بباب احلرم أو باب . من رآها يف املنام ونزل فيها فذلك حصول خري يف الدين والدنيا
أمن ومغفرة ورمحة وجناة : رؤية املدينة املنورة تؤول على ستة أوجه: وقيل. ة فإن ذلك توبة ومغفرةاحلجر

  .وفرج من هم وطيب عيش

  مذلة

  .إن ظهورها يف املنام على العلماء أو ااهدين دليل على الضعف يف الدين، وشدة بأس الكافرين

  الُمذَهب

ورمبا دلّ على العمل يف الكنائس وأماكن . يوت، واحملسن للكالمتدل رؤيته يف املنام على املزخرف للب
  .اللهو والفسق

  المذي

هو يف املنام مثل املين، فيعبر مبال، أو راحة، أو تفريط يف املال، وإفشاء السر، أو موت األوالد، أو تعطيل 
  .واملذي مال ترجى زيادته مع يسر أو مال ليس بباق. الزوجة

  المرار

  .ب عليه الطعم املر، وهو يف املنام خري يصري إىل صاحبهوهو ما غل

  المرارة

وهِى هنة تشبه الكيس الصقة بالكبد، حتتوي مادة صفراء هي اِلمرة، من رأى يف املنام أنه قطع مرارة 
. إنسان بأسنانه فمات، فإن القاطع حيقد عليه، فإن خرج دمه وشربه القاطع فإنه يستحل ماله جبهله وشره

  .ومرارة اإلنسان صاحب سره. رارة تدل على الغضب، وعلى اللذة، وعلى الضحكوامل

  المراسلة
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إذا كانت املراسلة يف املنام بني فئتني يف احلرب دلّت على قرب األجل، وإمخاد الفتنة، وإتباع احلق، 
 انظر أيضاً .وإن صار اإلنسان يف املنام رسوالً دلّ على رفع قدره. وموت املريض، أو نصر املظلوم

  .املكاتبة

  المرأة

ورمبا دلّت املرأة على املخزن . هي يف املنام إن كانت مجيلة دلّت على السنة املقبلة باخلري والراحة
ورمبا دلّت على الشجرة اليت حتمل . والصندوق، أو السجن والشريك ألا تشارك الرجل يف اللذة واملال

واملرأة اجلميلة مال ال بقاء . سنة دخلت داره نال سروراً وفرحاًومن رأى امرأة ح. الثمر، ومركبه ومقعده
واملرأة السمينة خصب السنة . واملرأة العربية اهولة الشابة املتزينة يطول وصف خريها يف التأويل. له

بة فهي وإذا رأت املرأة يف منامها امرأة شا. وأفضل النساء يف التأويل العربيات واهوالت. واهلزيلة أجدا
ومن رأى امرأة تأمر الناس وتنهاهم يف اللّه تعاىل فهو أمر صاحل يف . عدوة هلا، واملرأة العجوز هي الدنيا

ومن رأى امرأة تباع فإنه زوال . ومن رأى امرأة سوداء حرة فال خري فيها إال إذا كانت مملوكة. الدين
ومن . أصابه غىن: ه حتمله أصابه عيب، وقيلومن رأى أن امرأت. سلطانه عنه مث يؤول حاله إىل صالح

ومن رأى أن امرأته تهدى إىل غريه أو رآها مزوجة من زوج . رأى أنه قتل امرأة ذهب جزء من ماله
  .سواه ذهب دينه

  المرآة

ومن رأى أنه نظر يف مرآة فرأى حليته سوداء وهو على غري ذلك . امرأة: هي يف املنام خيال وغرور، وقيل
 عند الناس وحيسن جاهه فيهم يف أمر دنياه دون دينه ومن نظر يف مرآة فإنه يتزوج، دهان فإنه يكرم

ومن . إن املرآة مروءة الرجل ومرتبته: وقيل. كانت له امرأة غائبة قدمت عليه، وإن كان سلطاناً عزل
آة جملوة فتنجلي وإن نظر يف مر. فإن انكسرت املرأة فإن امرأته متوت. نظر يف مرآة فضية فيذهب جاهه

ومن رأى أنه . واملرآة الصدئة سوء حال الرجل، وإن كان يف املرآة غش فإنه يف هم عظيم. عنه اهلموم
ومرآة الذهب قوة يف الدين . ينظر يف املرآة فإن اللّه غري راض عنه، وهو عاصي اللّه تعاىل يف سره وعالنيته

واملرآة دالة على .  املريض يف مرآة دلّ ذلك على موتهوإذا نظر. واستغناء بعد الفقر، وتولية بعد العز
السفر واحلمل من نسبة املنظور يف املرآة، فإن كان املنظور يف املرآة امرأة رمبا أتت بأنثى، وإن كان 

فإن رأى الرجل يف املرآة شكالً غري شكله أُصيب يف ماله أو عقله، . املنظور رجالً رمبا أتت بولد ذكر
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وإن نظر سجني إىل وجهه يف املرآة ختلُص من . مرأة رزق بنتاً وتزوج أو اشترى جاريةوإن وجد نفسه ا
  .ومن رأى أنه صار مرآة فينال ما يكرهه يف جاهه يف الناس. سجنه

  المرج

واملرج هو الدنيا وزينتها وأمواهلا . هو يف املنام رزق بغري تعب، أو زوجة قليلة املؤونة، أو صدقة جارية
. ومن رأى أنه يف مرج وكان فقرياً استغىن، وإن كان غنياً زاد غىن. رج يدل على اإلسالموامل. وزخرفها

وإن كان زاهداً يف الدنيا عاد إليها، وإن انتقل من مرج إىل مرج سافر يف طلب الدنيا، وانتقل من سوق 
  .إىل سوق، ومن صناعة إىل أخرى

  المرجان

  . مشربة حبمرةهو يف املنام مال كثري، وجارية حسناء بيضاء

  المرجل

. هو يف املنام قيم بيت من نسل النصارى، وإذا كان من حناس فهو من نسل اليهود أقواهم وأغناهم

  .واملرجل متولّ تتم على يديه األمور الصعبة كالواسطة بني امللك ورعيته أو صاحب الشرطة

  المرجوحة

  .ينه، ال يدري ما يصنعمن رأى يف املنام أنه ركب يف مرجوحة فهو يف ضاللة من د

  المرحاض

هو يف املنام دال على فَرج أهله وشدم، ورمبا دلّ على الزوجة اليت خيلو ا زوجها، أو اجلارية املطلعة 
ورمبا دلّ . والقيء مال حرام. وهو بيت الراحة، وبيت الطهارة وبيت اخلالء. على األسرار والعورات

ئحة فإن امرأته حسنة املعاشرة، ونظافته صالحها، وإن كان مملوءاً على املرأة، فإن كان غري ظاهر الرا
قذارة فإا تكون ناشزة، وإن كانت رائحته منتنة فإا تكون سليطة، ويشتهر ا، وعمق بئرها قيامها يف 

  .انظر أيضاً الكنيف. وإن كانت بئرها ممتلئة فإن امرأته حبلى. أمورها

  المرخم
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كما تدل رؤيته على العز . ناسج احلصري، أو ناسج احلرير، أو صانع البسطتدل رؤيته يف املنام على 
  .والرفعة واأللفة واحملبة

  المررنجوش

    

وإن غرس مرزجنوشاً فيولد له ولد . من رأى يف منامه أنه يشم مرزجنوشاً فإن جسمه يصح يف تلك السنة
ويدل املرزجنوش على . لداً ذكراً مؤمناًوإن رأت امرأة أا تشم مرزجنوشاً فإا تلد و. صحيح اجلسم

  .التزوج

  المرض

ومن رأى أنه مريض نقص دينه . "يف قلوم مرض، فزادهم اللّه مرضاً": هو يف املنام نفاق، لقوله تعاىل
واملريض إذا رأى أنه راكب . ومن رأى أن زوجته مريضة نقص دينها وصح جسمها. وصح جسمه

عليه املوتخرتيراً أو بعرياً أو ثوراً خ ومن رأى أنه . والطفل املريض إذا شفي من مرضه فإنه ميوت. ِشي
ومن كان يف شدة ورأى أنه مريض فإنه . مريض قهر أعداءه ونال ماالً عظيماً وطال عمره ونال سروراً

مريض وإن رأى رجالً جمهوالً أنه . وإذا رأى املريض أنه أعتق عبداً فإنه ميوت ألن امليت ال ملك له. ينجو
واملرض إنفاق مال، وتوبة ودعاء وتضرع، واملرض عشق والعشق . فإن املرض يعود على صاحب الرؤيا

ومن رأى . ومن رأى أن ابنيه قد مرضا رمدت عيناه. من رأى أنه مريض رزق صحة: وقيل. أيضاً مرض
. ألباطيل والفسادومن رأى أنه مريض فإنه كثري ا. أن أباه مرض عرض له صداع، ألن الرأس بدل األب

املرض هم يصيبه على قدر : وقيل. من رأى أنه مريض قد طال مرضه وتساقطت ذنوبه فإنه ميوت: وقيل
ومرض الرجل عزله عن . ومن رأى أن السلطان مريض فإنه ميرض يف دينه، وإال مات تلك السنة. مرضه
فرقهم عنه، ومرض الطفل ومرض املؤدب تشتيت صبيانه وت. ومرض العلماء ضعف يف الدين. زوجته

واملرض العام يف الناس دليل على القحط . ومرض ما يتمىن موته فرج. دليل على اهلم والنكد لوالديه
  .انظر أيضاً الوباء. وكساد املعاش

  مرض الثعلب

  .هو يف املنام زوال منصب

  مرض الفيل
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  .يدل يف املنام على حب الدنيا

  المرقِّع

  .ورمبا دلّت رؤيته على الفقر الدائم. يل يف املنام املداهنة وترقيع احلالتدل رؤية مرقع القماش البا

  المروحة

. هي يف املنام تدل على الراحة والفرج من الشدائد، والغىن بعد الفقر، خاصة إن كانت املروحة ميانية

. وإن كانت من خوص النخل دلّت على املال من السفر. ورمبا دلّت املروحة على الزوجة والولد

  .واملروحة رجل يستريح الناس إليه

  المروض

  .انظر أيضاً السايس. هو يف املنام ويلّ األمر

  المرئ

  .هو يف املنام دال على العافية والسقم

  المريخ

فإن رآه وهو هابط ومنحوس أو . تدل رؤيته يف املنام على الشرور واألنكاد، واملخاوف وسفك الدماء
واملريخ . السيف واجلور، وفتح األقفال أو طالق النساء أو هدم املنازلحمترق كان دليالً على احلريق و

  .صاحب حرب امللك ووايل جنده

  المزبلة

فمن رأى نفسه على مزبلة أو اشتراها أو ورثها، وكان مريضاً أو خائفاً . والزبل مال. هي يف املنام الدنيا
ورمبا كانت املزبلة للملك . إن كان عازباً تزوجمن اهلالك جنا، أو استغىن بعد فقره، ورمبا ورث مرياثاً، و

  .وإن تعرى فوق املزبلة وكان والياً عزل، أو مريضاً مات، أو غنياً تزهد وافتقر. بيت ماله

  المزدلفة
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ورمبا قضى ما عليه من دين أو . من رأى نفسه يف املزدلفة يف املنام نال ثناء حسناً بسبب سعيه يف الطاعة
  .وعد

  المزراق

 املنام سلطان وقوة إذا كان معه أسلحة، أَو فيه حديد، وإال فإنه ولد قوي ذو بأس أو جتارة راحبة، هو يف
وإذا رآه فقري استغىن، أو غين ازداد غىن، أو سلطان قوي سلطانه، وظفر بأعدائه، وهكذا احلراب 

  .واخلناجر

  المزمار

ومن رأى أن معه .  دلّ على األفراح واملسراتتدل رؤيته يف املنام على اللهو واللعب وإثارة الفنت، ورمبا
لقد أويت مزماراً من ": مزماراً وكان من أهل القراءة نال حظاً فيها، لقوله عليه السالم يف حق أيب موسى

ومن رأى أن ملكاً أعطاه مزماراً نال والية إن كان من أهلها، وفرحاً إن مل . واملزمار نائحة. "مزامري داود
ومن رأى أن بيده مزماراً من .  ومن رأى أنه يزمر فإنه يتعلم القرآن ومعانيه وحيسن قراءته.يكن من أهلها

وهو للمريض موته، وللغماز منيمة، ولطالب الولد . ذهب يزمر به فهو انتشار حكمته إن كان حكيماً
  .انظر أيضاً الزمر، وانظر القصب. ولد

  المسابقة

    

قدام دلّت على سرعة احلركات يف اللعب والبطالة أو السفر، وإن كان إذا كانت املسابقة يف املنام باأل
وإذا كانت املسابقة بالدواب دلّت على . الرائي مريضاً مات، أو فقرياً استغىن، أو غائباً قدم من سفره

  .ارتكاب حمذور، وتدل على الفنت بني الناس

  المساح

أى أنه مسح أرضاً مزروعة فإنه يتفقد أحوال أهل فإن ر. مساح األرض يف املنام رجل يتفقد أحوال الناس
وإن مسح أرضاً مشجرة فإنه يتفقد أحوال رجال . ومن مسح كرماً فإنه يتفقد أمر امرأة. الصالح
وإن مسح مفازة فإنه يفوز من . وإن مسح شارعاً فإنه يسافر، وإن كان يف طريق احلج فإنه حيج. متدينني
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وإن مسح دار إنسان تفقد حال . رف صاحبها فإنه يصري ذا نسكوإن مسحه أرضاً خمضرة مل يع. غم
  .ذلك اإلنسان

  المساقاة

  .هي يف املنام إحسان يشمل القريب والبعيد، واجلليل واحلقري

  المسالخي

  .هو يف املنام رجل غين

  المسبحة

لكها أو ملن سواء كان ذلك بالنسبة ملن مي. هي يف املنام امرأة صاحلة، أو معيشة حالل، أو جنود ينفعون
  .انظر أيضاً السبحة. سبح ا

  المستقطر من المياه

ورمبا دلّ على العلم من العلماء العاملني، . يدل يف املنام على األوالد من حسان الوجوه أو األشراف
كماء الورد وماء النسرين وماء الزهر فهي : وماء من املشموم. واحلكم اجلليلة من ذوي اِحلكم العارفني

كماء : واملستقطرات للشرب. ورمبا دلّت املستقطرات على الودائع املستخرجة. أفراح وثناء مجيلسرور و
  .اخلالف ولسان الثور واللينوفر فهذه وأشباهها أدوية شافية وفوائد وأرزاق وأفراح

  المسجد

، وتولية ومن رأى أنه يبين مسجداً فإن ذلك يدل على خري وسنة، وصلة األرحام. هو يف املنام رجل عامل
ومن رأى مسجداً عامراً حمكماً فإنه رجل جيمع الناس عنده ويؤلف بينهم يف . القضاء إن كان أهالً لذلك

وإن رأى أن . وإن رأى مسجداً ادم فإنه ميوت هناك رئيس عامل صاحب دين ونسك. صالح وخري
رأى أن بيته حتول مسجداً وإن . رجالً جمهوالً صلّى يف املسجد وكان إمام املسجد مريضاً فإنه ميوت

واملسجد يدل على . وإن رأى أن مسجداً حتول محاماً فإن رجالً مستوراً يفسق. أصاب براً ونسكاً وشرفاً
ومن بىن مسجداً قربة للّه تعاىل أقام احلق، وأمر باملعروف، وى عن املنكر، وإن كان . السوق والتجارة

إن كان غنياً أدى زكاة ماله، وإن كان عازباً تزوج، وإن كان عاملاً صنف كتاباً فانتفع الناس بعلمه، و
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متزوجاً رِزق ولداً، وذاع ذكره الصاحل، وإن كان فقرياً استغىن، وإال مجع بني الناس يف اخلري، وأعام 
ومن . وإن بناه مبا ال جيوز به البناء، أو احنرف فيه احملراب إىل غري جهته دلّ على الشر. على طاعة اهللا

أى أنه يبين مسجداً فإنه يتفقه يف الدين أو حيج، أو يبين ما يدوم مثل محام أو فندق أو حانوت أو غري ر
ومن رأى أنه يسقف مسجداً فإنه يعول يتامى، وإن زاد يف املسجد فإنه يزيد يف دينه من عمل . ذلك

و خيلط احلالل وإن انتقل احلانوت فأصبح مسجداً دلّ على الكسب احلالل، أ. صاحل أو خلق حسن
واملساجد املهجورة تدل على إمهال العلماء وإبطال األمر باملعروف . باحلرام، أو جيمع بني احلرائر وإال ماء

والنهي عن املنكر، وتدل على الزهاد املنقطعني عن الدنيا ومن رأى أنه دخل من باب املسجد فخر 
ومن رأى . " وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكموادخلوا الباب سجداً": ساجداً فإنه يرزق توبة قال تعاىل

أنه وصل إىل املسجد فوجده مغلقاً ففتح له فإنه يعني رجالً يف دين عليه وخيلصه منه وحيسن ثناؤه عند 
ومن رأى أنه . الناس، ومن رأى أنه دخل املسجد وهو راكب فإنه يقطع قرابته بنفسه، مينعهم من رفده

قال الذين ظلموا على أمرهم لنتخذن عليهم ": لى األعداء، لقوله تعاىلميوت يف املسجد يدل على الغلبة ع
  .انظر أيضاً اجلامع. ، ودخول املسجد احلرام املكي يدل على األمن من اخلوف وصدق الوعد"مسجداً

  المسحاة

وهي للعازب . هي يف املنام خادم ومنفعة ألا جترف التراب والزبل، وكل ذلك أموال ال حيتاج إليها
هي ولد إذا مل يعمل : وقيل. اج، وقد يدل اجلرف ا على اإلقبال على الطعام، ورمبا دلّت على املغرفةزو

واملسحاة امرأة تصرب على الكد . واملسحاة ينال صاحبها دنيا حسنة. ا، وإن عمل ا فهي خادم
  .ورمبا دلّت على الرزق والفائدة والشفاء من األمراض. والتعب

المسدي  

    

و يف املنام يدل على رجل ال يقر له قرار، وعيشه يف سعيه كاملنادي واملكاري، وقد يدل على الساعي ه
فإن كان يف مسجد، وكان ما يسديه . بني االثنني، وعلى ذي الوجهني ويستدل على صالحه من فساده

  .كتاناً أو قطناً أو صوفاً فهو جيد، وإن كان ذهباً أو حريراً فهو رديء

  المسرجة
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تدل رؤيتها يف املنام على املعيشة ألرباا، وإن كانت مما يطاف ا يف البيت فهي دالة على صاحب البيت 
واملسرجة إذا كانت من صفر فهي خري ثابت، وإن كانت من فخار . الطائف بنفسه والقائم مبصاحل أهله

 مثل السراج يف املسرجة، واملسرجة مثل حياة بين آدم وطبائعهم يف الرؤيا، فالروح. فهي أقل من ذلك
واملسرجة هي اجلسد، والدم هو الدهن، فإذا أفنيت الفتيلة والدهن من اجلسد هلك بقضاء اللّه تعاىل 

وقدره، فإذا كانت الفتيلة والدهن صاف صفا عيشه، وإن كانا كدرين كدر عيشه، وإن رأى أن 
  .إلصالح حىت ميوتمسرجته مكسورة ال يثبت الدهن فيها فإن يف جسده علة ال تقبل ا

  المسرحة

هي يف املنام دالة على ما يدل املشط عليه، واملسرحة للعازبة زوج، وللعازب امرأة شريفة صبورة على 
  .انظر أيضاً املشط. الكد

  المسك

ورمبا دلّ يف امليت على أنه يف اجلنة أو على التجارة . هو يف املنام يدل على صدقة السر واحلمل باألوالد
وإن جعل املسك على النار . أو على البستان الذي يجىن منه الثمر، أو العلم النفيس من العلماءالراحبة، 

واملسك حبيب . مثل العنرب أو العود ابتدع يف دينه، أو أذهب ماله يف الفساد، ووضع الشيء يف غري حمله
ة الزكية تدل على ومن محله من اللصوص فيقبض عليه ألن الرائح. امرأة: أو جارية أو ولد، وقيل

واملسك يدل على املسك ألنه أغلى من الذهب، ويدل على طيب عيش وخري ملن يشمه أو . حاملها
واملسك وكل سواد من الطيب كالقرنفل وجوزة الطيب سؤدد وسرور، . ويدل على براءة املتهم. ميلكه

  .وسحقه ثناء حسن

  المسكر

ويدل شربه على الضرب يف اليقظة ملا فيه . الد واألزواجهو يف املنام دال على الشبهات يف األموال واألو
انظر . من إقامة احلد واجللد، ويدل على فساد يف الدين، أو الزوجة أو الردة عن اإلسالم، أو نقض التوبة

  .أيضاً اخلمر وانظر السكر

  المسلخ

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  507  

لدماء، ورمبا دلّت ال خري يف رؤيته يف املنام لذهاب األرواح فيه، وسلخ اجللود عن األبدان، وسفك ا
رؤيته على األفراح واملسرات ألنه عون على ذلك، ورمبا دلّ على دور أهل الظلم، فإن دخل إليه مريض 

واملسلخ دار عذاب وظلم . وإن تلوث الصحيح بشيء من أوساخه دلّ على النكد أو املرض. مات
  .وسجن، فمن دخل مسلخاً فليحذر من السجن

  المسلة

فمن رأى أن بيده مسلة وكانت امرأته حبلى ولدت له . لى املرأة إلدخال اخليط فيهاهي يف املنام دالة ع
  .انظر أيضاً اإلبرة. فإن مل يكن هناك محل فإن يف ذلك سفراً له. بنتاً

  المسلوق

واملسلوق من اخلضار يدل على قضاء الدين، وتعجيل املؤجل . هو يف املنام أرزاق عاجلة، وبضائع راحبة
  .ملسرات، أو مهوم وأحزان وفاقةواألفراح وا

  المسمار

واملسمار رجل . وتدل رؤية املسامري على اجلنود واألعوان، وعلى الدراهم. هو يف املنام أمري أو خليفة
فمن رأى أنه أثبت مسماراً يف دفة أو يف شيء مما يدل . يتوصل به الناس إىل أمورهم، ويدل على زواج

وابتالع املسامري جترع الغيظ، واملسامري أناس . ري الكثرية قوة ومنعةواملسام. على النساء فإنه يتزوج
  .واملسمار رجل يؤلف بني الناس يف املودة. يصحبون قوماً فاسدين

  المسن

واملسن رجل حيث على . تدل رؤيته يف املنام على اهلداية إىل الرشد، ورمبا دلّ على العامل الذي يهتدى به
واملسن يدل على حركة وطيب . ، أو رجل يفرق بني الزوجني، أو بني األحبةاملسن امرأة: وقيل. األمور
  .ومن رآه تكثر حركته وحدته. نفس

  المشاتمة

من رأى يف املنام أنه شتم رجالً فإن املشتوم يظفر بالشامت، وإن رأى أن أحداً من الناس بغى عليه فإنه 
  ."مث بغي عليه لينصرن اللّه": يظفر بالباغي ما مل يكن لبغيه أثر ظاهر، لقوله تعاىل
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  المشاعلي

تدل رؤيته يف املنام على هاد يهتدي به الناس، ويدل على اخلري والصالح والعلم، وعلى من يرجع إليه 
  الناس يف قوله وعمله مع مخول ذكره ونقص حظه، 

  المشبب

    

ورمبا دلّت رؤيته على اللهو . ل ذلكتدل رؤيته يف املنام على األفراح وزوال اهلموم ألنه ال يرى إال يف مث
  .وضيق الصدر والبكاء والنوح

  المشتري

ورؤية املشتري مع القمر تدل على البيع والشراء . هو يف املنام صاحب بيت مال امللك: جنم من السيارات
وإن كان مع القمر وهو منحوس أو هابط أو حمترق فإنه حيل غلى القارئ أو القاص . والرزق وعلو الشأن

  .أو السمري أو احملدث أو معبر الرؤيا، أو يدل على الصالة والعبادة واحلج

  المشتري الشاري

املشتري يف املنام مضطر، فمن رأى أنه يشتري شيئاً أو يبيع فإنه مضطر حمتاج، وإن اإلنسان ال يبيع إال يف 
  .انظر أيضاً البياع. وقت اضطراره

المشد  

يد األمور وصعوبتها، إال أن يكون الرائي يف أمر حيتاج فيه إىل معاضد، هو يف املنام تدل رؤيته على تشد
  .فإنه يدل على بلوغ أمله وقضاء حاجته

  المشط

. وذلك التفاق أسنانه. هو يف املنام رجل نافع، وهو دليل خري ملن أراد املشاركة والعمل مع الديوان

 على من ينتفع بكالمه كاحلاكم والطبيب ويفسر املشط برجل عدل، ويدل. والتسريح باملشط زكاة املال
. التسريح يدل على الغربال الذي ينقي الشعري كما ينقي املشط الشعر من األوساخ: وقيل. والواعظ

واملشط فرح وسرور، فإن رأى أنه . أسنان املشط منشار النجار: وقيل. التسريح نسج احلصري: وقيل
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. واملشط إنسان ذو أصحاب متساوين غري متفاضلني. يعاًيسرح به رأسه وحليته زال عنه اهلم والغم سر

واملشط دال على العمر . فإن كان من حديد فهو رجل ذو منفعة وصاحب إخوان مسلمني صاحلني
الطويل واملال اجلزيل والنصر على األعداء، وكذلك مشط احلائك ومشط الكتاب دال على صاحب األمر 

  .والنهي

  الُمشَعب

  .ام على صالح احلال، وسالمة املرضى، وجرب الكسريتدل رؤيته يف املن

  المشعر الحرام

وإن كان اإلنسان مستشعراً خوفاً حصل له . تدل رؤيته يف املنام على حفظ الوصايا وامتثال األوامر
  .األمن، ورزق هداية

  المشعوذ

مرأة زانية أو واملشعوذ يدل على ا. تدل رؤيته يف املنام على ذي اللهو، واللعب والسخرية، والكذب
  .انظر أيضاً الدجال. خادم

  المشمش

وشجرة املشمش . واألخضر يدل على الدراهم. هو يف املنام دنانري إذا كان يف أوانه، ويف يف أوانه مرض
ومن رأى أنه كسر غصناً من شجرة . إنه طلق الوجه شحيح مع أهله، شجاع: رجل ال ينتفع منه، وقيل

شجرة املشمش رجل منافق وإن الصفرة مرض، واملرض : وقيل. ه أو صديقهغري مثمرة فإنه خياصم أقرباء
ومن كسر غصناً مثمراً من شجرة مشمش فإنه حيجز ماالً . هي امرأة غنية يف يدها مرياث: وقيل. نفاق

وما كان من الفواكه والثمار أصفر فهو مرض، وما كان حامضاً فهو . من رجل أو يترك صالة أو صياماً
واملشمش يدل على اخلوف، ورمبا دلّ على عودة األشياء ملا . واألخضر منه ليس مبرضهم وحزن، 

  .كانت عليه، ورمبا دلّ على الرزق اهلينء

  المشي
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من رأى يف املنام أنه ميشي مستو فإنه يطلب شرائع اإلسالم ويرزق خرياً، وإن مشى يف األسواق فإن يف 
واملشي يدل . والقصد يف املشي تواضع للّه تعاىل. وحسن دينوإن مشى حافياً فإنه ذهاب غم . يده وصية

. واملشي هرولة ونصرة على العدو. "فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه": على طلب الرزق، لقوله تعاىل

واملشي إىل الوراء يدل على رجوع عن أمر قد شرع فيه، أو على فساد يف دين الرائي وتغري حاله ومن 
وإن رأى أنه مشى فخر على وجهه خسر الدنيا .  مشيه دلّ على قبح حاله وفساد حالهرأى أنه يتبختر يف

فإن عثر برجل دلّ على إهانة املعثور به . "انقلب على وجهه خسر الدنيا واآلخرة": واآلخرة، لقوله تعاىل
ومن . واملشي يدل على سفر خطر. واملشي إذا كان سعياً يدل على عمل صاحل. بوصول املكروه إليه

ومن رأى أنه ميشي على رجل . مشى منكساً رأسه يطول عمره، ورمبا يكون ذلك بعد مرض جنا منه
ومشي اإلنسان كمشي احليوان دليل على التخلق . واحدة دلّ على ذهاب نصف ماله ونصف عمره

يف الناس بأخالق اجلاهلني، إال أن يكون احليوان مأكوالً فإنه ميشي يف الناس باخلري، وإال فهو ميشي 
  .بالنفاق والسعي فيما ال يدركه

المص  

وإن مص . فإن مص ثديه فإنه يأخذ من امرأته ماالً. من رأى يف املنام أن إنساناً ميصه فإنه يأخذ ماالً منه
  .وإن مص فخذه أخذ من عشريته ماالً. أنفه أخذ من جيبه ماالً

  المصاحبة

    

وإن رأى أنه يصاحب أهل بيته فهو دليل .  فهو دليل شفائهإن رأى املريض يف املنام أن يصاحب غريه
  .وإن رأى صاحباً غريباً فهو أمر يضره. رديء

  المصارعة

وإن . وإن اختلف اجلنسان فاملصارع أحسن حاالً من املصروع، كاإلنسان والسبع. هي يف املنام خماصمة
  .كانت املصارعة بني رجلني فاملصارع مغلوب

  المصافحة

  .ام تدل على الفائدة واملبايعة وااللتزام باخلريهي يف املن
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  المصالحة

وإن رأى أنه يدعو رجالً معروفاً أو جمهوالً . هي يف املنام خصومة، فمن رأى أنه صاحل خصمه خاصمه
  .انظر أيضاً اهلدنة. إىل الصلح من غري قضاء دين فإنه يدعو ضاالً إىل اهلدى

  المصحف

. فمن رأى املصحف قد احترق فإن ملكاً أو قاضياً ميوت. قاضي املسلمنيهو يف املنام يعبر بامللك أو ب

وإذا رأى القاضي أنه يكتب مصحفاً . ومن رأى سلطاناً يكتب مصحفاً فإنه يظهر العدل وينصر الشرع
وإن رأى ملك . والعامل إذا رأى أنه يكتب مصحفاً فإنه يكسب يف جتارته. فإنه يكون خبيالً بالعلم واجلاه

وإن رأى امللك أنه حما مصحفاً .  يبلغ مصحفاً فإنه ميوت، وإذا بلع القاضي مصحفاً فإنه يقبل الرشوةأنه
ومن . ومن محل مصحفاً أو اشتراه فإنه يعمل بأحكامه. فإنه خيرج من بلده، فإن حماه القاضي فإنه ميوت

 أكل أوراق املصحف فإنه يأكل ومن. رأى أنه يقرأ مصحفاً على النيب صلى اللّه عليه وسلّم فإنه حيفظه
ومن رأى أنه يكتب مصحفاً بيده فإنه جيمع الدين والعلم والعمل . واملصحف حكمة يناهلا الرجل. الرشوة

ومن رأى أنه مزق مصحفاً بيده فإنه رجل جاحد، ومن رأى أنه أحدث يف املصحف شيئاً . وينفع الناس
واملصحف . ومن رأى معه مصحفاً نال سلطاناً وعلماً. يكره مثله يف اليقظة فإنه يدل على خراب دينه

وإن كان الرائي مريضاً برئ من مرضه، ورمبا انتصر على أعدائه، وإن كان عاصيا . زوجة أو زوج أو ولد
ورمبا دلّت رؤية . تاب ورمبا ورث، وإن كان الرائي على بدعة وضاللة فقد أنذره اللّه تعاىل بكتابه

يبة والوقوف على عجائب األمور، وورود األخبار السارة، وطول العمر ملن املصحف على األخبار الغر
ورمبا دلّ املصحف على املروج والرياض واجلنان وأماكن العبادة، وعلى من تلزم طاعته كامللك . تصفحه

والوالد واألستاذ واملؤدب، وعلى اليمني الصادقة البارة، وإن رأى أنه يأكل أوراق املصحف فإنه يكتب 
واملصحف مرياث وأمانة يرزق حالل . وإن رأى أنه باع مصحفاً فإنه جيتنب الفواحش. ملصاحف بأجرةا

وإحراق املصحف فساد . ومن رأى أنه أشترى مصحفاً استفاد خرياً وسعة وظهر علمه يف الناس. وقوة
ومن رأى أنه يتقلد . وإن رأى أن املصحف أُخذ منه فإنه يرتع منه علمه وينقطع عمله يف الدنيا. يف الدين

ومن رأى أنه يريد أن يأكل أوراق . مصحفاً فإنه يلي والية أو يقلد أمانة، أو يكون من محلة القرآن
  .انظر أيضاً القرآن الكرمي. املصحف فإنه يكثر من تالوة القرآن

  المصفاة

  .هي يف املنام خادم جليل
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  مصلّى العيد

واملسرات، وزوال اهلموم والرخاء، وشفاء املرضى، واخلروج تدل رؤية مصلى العيد يف املنام على األفراح 
ورمبا دلّ جتديد املصلى على توبة الفاسق وإسالم الكافر، ونزول الغيث، وانتصار على . من السجن

ورمبا دلّت رؤيته على البطالة والكساد، وعلى اجلائحة يف اإلبل . األعداء، والوفاء بالنذر، وتزويج العزاب
  .والبقر والغنم

  مصلى األموات

ورمبا دلّ على التولية . يدل على اهلموم واألنكاد، واألحزان وطالق األزواج، وعلى األسفار البعيدة
والعزل ألرباب املناصب، وعلى اخلالص من السجن، والراحة من التعب، وعلى قضاء الدين وإن امليت 

  .وإن كان مديناً طولب مبا عليه من الدين. قد استكمل أجله ورزقه

  المصور

ورمبا دلّت رؤيته على الكذب . تدل رؤيته يف املنام على العلم واهلندسة واحلكمة، ونظم الشعر والتغزل
ورمبا دلّت رؤيته على الفسق وشرب اخلمر واهليام، أو على . وتلفيق الكالم والدخول يف األمور اخلطرة

واملصور صاحب أباطيل وهو يزين . هلمالكذاب على اللّه تعاىل، ويدل على املغين والشاعر وعلى أمثا
  .انظر أيضاً الرسام. للناس يف األمور

  المضحك

  .تدل رؤيته يف املنام على خديعة ومكر، وعلى إنسان يسخر منه

  المضغ

ومن رأى أنه مضغ العلك فإنه يصيب ماالً فيه كالم، ويزداد حىت يصري . هو يف املنام بغري علك مرض
  .عاًمنازعة، ويكون أصله طم

  المطر

    

ورمبا دلّ املطر على حياة اإلنسان واألرض، أو . هو يف املنام إذا مل حيصل منه ضرر فإنه خري ورزق ورمحة
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وإن كان املطر خاصاً مبكان معلوم دلّ على حزن أهله، أو على هم . على إجناز ما يوعد به اإلنسان
ء دماً أو حجارة فإنه يدل على الذنوب وإن كان املطر عاماً مؤذياً كأن متطر السما. يعرض للرائي

ورمبا دلّ املطر النافع على الصلح مع األعداء، أو . وإن كان الرائي مسافراً رمبا تعطل سفره. واملعاصي
ومن رأى مطراً عاماً حييا له أمر . واملطر قافلة اإلبل كما أن قافلة اإلبل هي املطر. على إغاثة امللهوف

. واملطر فرج وغياث يف تلك السنة. وبركة، وإن كان مغموماً أو مديناً فرج عنهميت، وينال خرياً ونعمة 

ومن رأى مطراً يسيح من كل . ومن رأى املطر يف داره خاصة دون الناس نال منفعة وخرياً وكرامة
وإذا رأى . وإذا أمطرت األرض دماً فهو عذاب. جانب ويقلع األشجار فإنه فتنة وهالك من ِقبل السلطان

وإذا كان املطر . إذا كان املطر تراباً بال غبار فهو خصب: وقيل. الفالح مطراً فهو بشارة وخصب يناله
واملطر يدل على رمحة . عسالً فهو خري جلميع الناس، وكذلك إذا كان مسناً أو لبناً أو زيتاً وما أشبه ذلك

اء كاجلراد والربد والريح، ال سيما إن ورمبا دلّ على اجلوائح النازلة من السم. اللّه ودينه وفرجه وعونه
ورمبا دلّ على الفنت والدماء اليت تسفك، ورمبا دلّ على العلل واألسقام إذا . كان فيه نار وكان ماؤه حاراً

وإن كان املطر يف أوانه فذلك تعطيله عن سفره أو عن عمله، أو من أجل مريضه، أو . كان يف غري وقته
أو تطهر به للصالة، أو غسل به جناسة . وإن اغتسل يف املطر من جنابة. نبسبب فقره، أو حيبس يف السج

فكانت يف جسمه أو ثوبه، فإن كان كافراً أسلم، وإن كان مذنباً تاب، وإن كان فقرياً أغناه اللّه تعاىل، 
ومن رأى أن السماء أمطرت سيوفاً فإن الناس يبتلون . وإن كانت له حاجة عند السلطان قضيت له

ومن رأى أنه يشرب من ماء املطر فإن كان صفياً أصاب خرياً، وإن كان كدراً أصاب . ال وخصومةجبد
  .انظر أيضاً الرعد، وانظر السماء. مرضاً بقدر ما شرب من املاء

  المطران

. من رأى يف املنام أنه مطران فإنه رجل صاحب سلطان يدعو قوماً إىل بدعة فيجيبون بقدر ما خضعوا له

  .انظر أيضاً الراهب.  مطراناً وهو كاره فإنه يقلد بدعة أو كذباً، ويرمى به وهو منه بريءفإن دعي

  المطرز

وتدل رؤية املطرز على الكتاب وناظم الشعر واملنشد . هو يف املنام عامل مكار ذو كالم مزين مزخرف
  .املطرب

  المطرقة

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  514  

واملطرقة دالة على العون . صار إليه فضل كثريمن رأى أنه أخذ مطرقة : وقيل. هي يف املنام رئيس الشرطة
  .ورمبا دلّت على الشر واللغظ يف الكالم. والرزق ألرباا

  المطمورة

وإن . فمن رأى مطمورة ادمت وكانت أمه مريضة ماتت. تدل رؤيتها يف املنام على األم الكافلة املربية
وإن .  السعر مبقدار ما نقص من املطمورةرآها مملوءة بالطعام محلت زوجته، وإن رآها ناقصة نقص من

ومن . رأى ناراً وقعت يف الطعام كان يف الطعام الذي فيها غالء عظيم، أو حادث من السلطان، أو جراد
سقط يف مطمورة أو حفرية جمهولة وكان مريضاً فإنه ميوت، وإن كان يف سفينة غرق، وإن كان مسافراً 

  .سجنقطع عليه الطريق، وإن كان خماصماً 

  المظلوم

ومن رأى إنساناً مظلوما من اإلمام فينال حكماً وقضاًء إن . هو يف املنام رجل بدوي أو خادم أو خصي
  .كان فقيهاً، أو ينال سلطاناً ووالية بقدر ما يكون أهالً لذلك

  المعاصي

  .انظر أيضاً الفجور. هي يف املنام ملن ينكرها حلول عقاب يرتل به

  المعانقة

ومن . وإن عانقه امليت فإن احلي ميوت. وإن عانق ميتاً طال عمره. ام تدل على طول احلياةهي يف املن
املعانقة كالم حسن، أو مودة وسفر، أو قدوم غائب من سفر، وهم : وقيل. عانق عدوه فإنه يصاحله

.  من اآلخرةومن رأى أنه يعانق امرأة فإنه يهتم بالدنيا ويكون يائساً. واملعانقة زواج وخمالطة. يزول

فإن رأى أنه عانق إنساناً ووضع رأسه يف حجره فإنه يدفع إليه رأس . ومعانقة الرجال دليل على املساعدة
  .ماله

  المدجنة

    

ورمبا دلّت رؤيتها على الشبهات، أو على . تدل رؤيتها للعازب على الزواج، وللمتزوج على النسل
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تمع فيه النساء أو الرجال للرتهة، وتدل رؤيتها على املكتب الذي جيمع الصبيان، أو املكان الذي جت
  .ورمبا دلّت رؤيتها على إخراج الضائع. اخلروج من السجن أو الدخول إليه

  معبر المنامات

ومن كان يؤمل خرباً . رؤيته يف املنام تدل لذوي األحزان على أفراحهم، ولذوي األفراح على أحزام
ؤيته على العلم بالرموز وفك املشكالت، وعلى العامل باألمور ورمبا دلّت ر. غائب جاءه منه رسول

واملعرب يدل على . الشرعية، ورمبا دلّ على الناصح لصاحبه املشفق عليه، ورمبا دلّ على الذي ال يكتم سراً
احلاكم والفقيه والطبيب، ورمبا دلّ على املسجد وقارئ القرآن ألنه مبشر ومنذر، ورمبا دلّ على الوزان 

 كل من يعاجل امليزان كصاحب العيار والصرييف والقصار والغسال واحلالق ورمبا دلّ على قارئ وعلى
وقال . كتب الرسائل فمن صار معرباً وكان طالباً للعلم والقرآن حفظه، وإن كان يريد الكتابة ناهلا

  .املعرب رجل يطلب عثرات الناس: بعضهم

  المعدة

ن رأى أن معدته قوية صحيحة، فهو خري وطول حياة، وإال فعكس فم. هي يف املنام عمر ورزق ومعيشة
  .وتفريغ املعدة دليل على اخلري والراحة، والشفاء من األمراض. ذلك

  المعروف

إن األمر باملعروف يف املنام كمن يأمر الناس بالصالة أو بالشهادتني أو يعظهم، فإن ذلك دليل على اإلميان 
وكذلك إن رأى يف املنام أنه أراق . إن كان أهالً للوالية توىل، أو للحكم حكمباهللا تعاىل، والقيام حبقه، و

. مخراً أو رمى نرداً أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك يدل على اإلميان، ورمبا دلّ ذلك على أمر يوجب الصرب

  .وأما األمر باملنكر والنهي عن املعروف يف املنام فإنه دليل على النفاق

  معصم المرأة

  .لنام دليل على زوجها، أو ما جتعله فيه من سوار وغريههو يف ا

  معضد

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  516  

وإن كان املعضد من خرز فإنه ينال من . إذا رآه يف املنام يف عضده من فضه فإنه يتزوج ابنه بنت أخيه
  .وكل شيء تلبسه املرأة من احللي فهو زوجها. إخوته مهوماً متتابعة

  المعلم

ومعلَم . يف سلطانه عند من يتعلم منه ما مل يأخذ عليه أجراًهو يف املنام سلطان ذو صنائع، معروف 
ورمبا دلّ على . الصبيان يدل على األمري أو احلاكم أو الفقيه، وعلى كل من له صولة ولسان وأمر وي

  .صياد العصافري وبائعها، وهو رئيس قوم جهال

  المعالق

  .ؤلؤهو يف املنام مال جمموع من كل نوع من الذهب والفضة والل

  المعلف

  .إنه امرأة: وقيل. هو يف املنام عز وقوة ملن رآه يف داره

  المعهد

 من تعهد يف املنام معهده الذي كان يألفه دلّ على -املكان الذي عهد فيه الشيء، والناس يرجعون إليه 
  .اهلم والنكد الذي يوجب ذكر ما سلف من اللذة أو الذل

  المعول

واملعول رجل جيذب األموال . دة، وقوة اجلنان، واإلقدام على األمور الصاحلةتدل رؤيته يف املنام على الش
  .إىل نفسه

  المغازلي

  .هو يف املنام رجل يفشي أسرار الناس

  المغربل

  .تدل رؤيته يف املنام على الفارق بني احلق والباطل بعلمه و أمره ويه
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  المغرفة

  .ة األموالهي يف املنام امرأة قهرمانية، جتري على يديها نفق

  المغزل

وإن رأت أن خيط مغزهلا انقطع وكان هلا . إذا رأت املرأة يف املنام أا أصابت مغزالً ولدت جارية
وتدل . ومن رأى أنه يفتل باملغزل اخليط فإنه يستعني برجل غريب. مسافر، أقام ذلك املسافر بعيداً عنها

  .رؤية املغزل على الرسول واجلايب للمال

  المغفر

. أى يف املنام أن على رأسه مغفراً أو بيضة من حديد، فإنه يأمن من نقصان ماله، وينال عزاً وشرفاًمن ر

  .انظر أيضاً اخلوذة

  المغالق

ومن رأى بابه مغلقاً فإنه حمكم يف حكم دنياه، وإن مل يكن له مغالق، . هو يف املنام أجري سيئ معذب
.  إغالق باب داره وال ينغلق فإنه ميتنع من أمر يعجزه عنهوإن رأى أنه يريد. فليس له ضبط يف أمر دنياه

واملغالق وهو املتراس رمبا دلّ على الولد أو . وإن رأى أنه فتح باباً مغلقاً فإنه ينقب حصناً أو يفتحه
الزوجة املقعدة أو الدابة البطيئة، ورمبا دلّ على األمن من اخلوف، والتحصن من األعداء، ورمبا دلّت 

ورمبا دلّ على . فمن رأى عنده متراساً دلّ على غناه. ى السحر وكتم األسرار والقعود عن السفررؤيته عل
  .الولد اللقيط

  المغني

    

  .ورمبا دلّ على الواعظ. تدل رؤيته يف املنام على األفراح، أو على األسفار، أو التنقل من مكان إىل مكان

  المفتاح

ورمبا دلّت املفاتيح على األوالد أو اجلواسيس أو الغلمان أو . لعلمهو يف املنام رزق أو عون أو فتح باب ا
ورؤية املفاتيح لذوي . ورمبا دلّت املفاتيح على إدراك ما يرجوه من غيب اللّه تعاىل. األزواج للزوجات
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أى ومن ر. "نصر اللّه وفتح قريب": املناصب بالد وللملوك فَالَح، واملفتاح نصرة على العدو، لقوله تعاىل
ومن رأى بيده مفتاح اجلنة نال نسكاً وعلماً أو وجد كرتاً أو . بيده مفتاحاً بال أسنان فإنه يظلم اليتيم

واملفاتيح . ومن رأى بيده مفاتيح كثرية نال سلطاناً عظيماً. واملفتاح يدل على دعوة مستجابة. ماالً حالالً
ومن . تاح من احلديد رجل ذو بأس وقوة له خطرواملف. ويفسر املفتاح باحلج. هي اخلزائن ألن ا تفتح

رأى أنه فتح باباً أو قفالً فإنه ينصر على أعدائه، ومن فتحه مبفتاح نال ما يريد مبعونة اللّه تعاىل، وإن فتحه 
ومن رأى أنه أخذ مفتاحاً فإنه يصيب كرتاً أو . بغري مفتاح ظفر حباجته بدعاء أو إحسان أو دعاء أبويه له

. وإن كان صاحب مال فإن هللا تعاىل يف ماله حقاً فليتق اللّه وخيرج حقه من ماله. بات األرضماالً من ن

ومن رأى أنه تعسر عليه فتح باب مل يصل . وإن كانت يف يده مفاتيح الكعبة صار حاجب سلطان عظيم
ورمبا دلّ . مالكهاومفتاح املدينة واليها أو . ورمبا دلّ املفتاح على دخول امليت يف حلده. إىل ما يطلبه

  .املفتاح للعامل على ما يفتح عليه من العلم

  مفارقة

  .تدل يف املنام على تغير األسباب واألزواج والدواب

  المفازة

يدل يف املنام فوز من شدة إىل رخاء، أو من ضيق إىل سعة، ورجوع من ذنب إىل توبة، ومن خسارة إىل 
مفازة أو خربة وقد افتقر فإنه ميوت، واملشي يف املفازة ربح، ومن مرض إىل صحة، فمن رأى أنه يف 

  .خوض يف أمر ال منفعة فيه، ومن رأى أنه يف بر فإنه ينال فسحة وكرامة

  المقارعة

فمن رأى أنه قارع إنساناً وأصابته القرعة ظفر . والتقريع واملقارعة مغالبة. هي يف املنام تدل على األنكاد
  .ل الرائي هم وحبسوإن أصابت غرميه نا. بغرميه

  مقام إبراهيم عليه السالم

فيه ": من رأى يف املنام أنه جاء املقام وصلى فإنه رجل مؤمن حيفظ الشريعة، ويرزق احلج، لقوله تعاىل
ومن دخل مقام إبراهيم وكان خائفاً أمن، ورمبا دلّ دخول املقام على تولية . "آيات بينات مقام إبراهيم
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ورمبا دلّ اجللوس يف املقام على . التصدي إلفادة العلم، أو الوراثة من أبيه أو أمهاملنصب اجلليل، أو 
  .الوقوف عند احلد حىت ينتقل

  المقايضة

  .هي يف املنام إجاحة ترتل به وجيد عنها عوضاً مبا هو خري منها يف الدنيا واآلخرة

  المقبرة

انة على اخلوف والرجاء، والرجوع إىل اهلدى ورمبا دلّت اجلب. رؤيتها يف املنام أمن للخائف وخوف لآلمن
ورؤية جبانة أهل الشرك هم ونكد، وخوف وشك يف الدين، وتدل رؤيتها على السجن . بعد الضاللة

ورمبا دلّت على دار الرباط والنسك والعبادة والتخلي عن الدنيا، والبكاء . املوحش، وتدل على اآلخرة
ورمبا دلّت على دور اخلمرة اليت يكون فيها .  املوت ألا دارهواملواعظ ورمبا دلّت رؤية اجلبانة على

ورمبا دلّت على السجن . السكارى مطروحني كاملوتى والغافلني الذين ال يصلون وال يذكرون اللّه تعاىل
ألن امليت مسجون يف قربه، فمن دخل جبانة يف املنام وكان مريضاً يف اليقظة صار إليها ومات من علته، 

ن حني دخوله خاشعاً أو تالياً لكتاب اللّه تعاىل أو مصلياً إىل القبلة فإنه يداخل أهل اخلري، وإن فإن كا
كان حني دخوله ضاحكاً أو بائالً على القبور أو ماشياً مع املوتى فإنه يداخل أهل الشر والفسوق وفساد 

واملقربة يف املنام . ملعروفة أمر حقواملقابر ا. الدين، وإن دخلها باألذان وعظ من ال يتعظ وأمر باملعروف
ورمبا دلّت على العلماء والزهاد واألمراء وقواد . دالة على املوعظة والبكاء واخلشوع والتجرد عن الدنيا

ومقربة أهل الذمة دالة على البدع والغفلة واخلمور . ورمبا دلّت مقابر اإلسالم على خيامهم. اجليوش
  .ومدافن اجلاهلية دالة على الكسب واملغنم والسيب وكشف األسرار. والزىن والفسق والكفر واخلوف

  المقثأة

    

ورمبا دلّت املقثأة على املرأة ذات النسل، ومن ملك مقثأة . هي يف املنام دالة على الفوائد واألرزاق املتتابعة
إن كان طالباً وكان أهالً للملك ملك وقهر أعداءه، وإن كان فقرياً استغىن، وإن كان عازباً تزوج، و

وإن رأى مثار املقثأة . تاب إىل اللّه تعاىل وجىن مثرة توبته. للعلم حوى منه فنوناً شىت، وإن كان عاصياً
  .على رؤوس األشجار دلّ ذلك على البدعة يف الدين والظلم والشح أو الغالء

  المقذاف
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  .ألمور الصعبةتدل رؤيته يف املنام على السالمة من األخطار، والرفيق املساعد على ا

  المقرعة

يدل يف املنام تدل على املالمة والتقريع، وقد تدل على اإلرغام، وعلى العلو والرفعة واملال واملعني على 
  .اخلري والشر

  المقرئ

  .تدل رؤيته يف املنام على األمر باملعروف، والنهي عن املنكر

  المقص

ورمبا دلّ على ويل األمر الفاصل بني .  املقراضتدل رؤيته يف املنام على تقريض األعراض ألن من أمسائه
واملقص يدل على زيادة العبيد واألوالد، وكذلك األخ واألخت والدابة فإذا كان له واحد . احلق والباطل

ومن رأى أن مقراضاً نزل عليه من السماء فقد نفد عمره . استفاد آخر إال أن يكون عازباً فإنه خيرج
املقص يدل على شريكني : وقيل. اض حلى الناس أو ثيام فإنه يغتام وخيومومن قشر باملقر. وانقرض
ومن رآه بيده وهو يقص به شعراً أو صوفاً فإنه جيمع ماالً . من رآه بيده ولد له أخ من أمه: وقيل. متفقني

  .املقراض رجل يصلح بني الناس: وقيل. كثري

  المقالع

ومن . ع، فإن الرائي يدعو على املرمى يف أمر حق يف قسوة قلبمن رأى أنه رمى إنساناً حبجر يف مقال
املقالع إذا مل يرم به فإنه : وقيل. واملقالع كالم حق بقسوة. رأى أن النساء رمينه فإن السحرة يكيدونه

  .يدل على توبة وإقالع عن املعاصي

  المقالة

إن دمعة احلزن حارة، ودمعة الفرح : ويقالهي يف املنام امرأة ال يعيش هلا ولد فدمعها أبداً جار حلزا، 
  .باردة

  المقلو

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  521  

  .واملقلو من احللوى شركة مفيدة. هو يف املنام يدل على البعد والقلى وتقريب البعيد وقضاء احلوائج

  المقود

ر انظ. فمن رأى أن معه نقوداً انقادت إليه األمور الصعبة. هو يف املنام دليل على االنقياد إىل اخلري أو الشر
  .أيضاً الزمام

  مقياس الماء

تدل رؤيته يف املنام على نزول الغيث والرمحة من اللّه تعاىل، والرخاء بعد الشدة، وإن رأى املاء قد بلغ 
ورمبا دلّ مقياس املاء على أهلة أشهر احلج واألعياد، ورمبا دلّ . حده دلّ على البشارة واألفراح واخلصب

  .ار امللكويدل على د. على الفرح والسرور

  المكاتبة

من كاتب مملوكه يف املنام فإنه يدل على طول أعمارها، ألن املكاتبة ضم أجل إىل أجل، وتدل على راحة 
  .تصل إىل كل منهما من صاحبه

  المكاري

ورمبا دلّت رؤيته على . تدل رؤيته يف املنام على الشفاء من األمراض، واكتساب الذنوب ومحل األثقال
واملكاري هو وايل األمور ومقدم اجليش واملتكلّف ألمور الناس كصاحب . جياد الراحةاحتمال األذى وإ
  .الشرطة والساعي

  المكبة

  .هي يف املنام تدل على كتم األسرار

  المكتب

هو يف املنام دليل على اهلوان والصغار، والتقتري وضيق العيش، واخلوف واجلزع، ورمبا دلّ على املنصب 
  .اجلليل

  المكحلة
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يف املنام امرأة صاحلة تسعى يف أمور النار باملصلحة، واإلصالح يف دينهم وأمواهلم، ألن العني قوام هي 
ومن أوجل مروداً يف مكحله ليكحل عينيه وكان عازباً تزوج، وإن . الدين، واملكحلة جعلت إلصالحها

 فإنه يطلب حراماً من كسب كان فقرياً استغىن، وإن كان جاهالً تعلُم إال أن يكون كحله رماداً أو عذرة
  .ورمبا دلّت املكحلة على حفظ األسرار، واملال الضائع. أو بدعة

  المكنسة

فمن رأى أنه كنس . واملكنسة تدل على اجلارية. هي يف املنام إن كانت خشنة فهي املتعاصية من اخلدم
 موت مريض فيه، أو انتقال كنس البيت يدل على: وقيل. داره باملكنسة وكان غنياً فإنه خيشى عليه الفقر

وإن كنس أرضاً ومجع زبالتها فإنه يستفيد ماالً، وإال كان جابياً أو . منه إىل غريه، أو تفرق أمواله عنه
  .فقرياً سائالً طوافاً ورمبا دلّت رؤية املكنسة على زوال اهلم والنكد وقضاء الدين

  مكة المكرمة

    

ومن . من نقص فيها أو زيادة فانسبه إىل اإلمام أو إىل دين الرائيهي يف املنام تعبر باإلمام، فما حدث 
رأى مكة مرتالً له وكان عبداً اعتق، وإن كان حراً نال عزاً من السلطان، ويلجأ الناس إليه لعلم يعلمهم، 

ورمبا دلّت . ومن رأى مكة هدمت فإنه قليل الصالة. ومن جعل مكة وراء ظهره فارق رئيسه أو سلطانه
ودخول مكة للعاصي توبة، وللكافر إسالم، . ة لداخلها على عروس مجيلة قد كثر اخلاطبون هلامك

ورمبا دلّ دخول مكة على األمن . وللعازب زوجة، وإن كان الرائي خماصماً دلّ على قهره يف خماصمته
ان مريضاً فإنه ومن رأى أنه خرج إىل مكة ليحج فإنه يرزق احلج إن شاء اللّه تعاىل، وإن ك. من اخلوف

وإن رأى أنه مبكة مع . ومن رأى أنه جماور مبكة فإنه يرد إىل أرذل العمر. يطول مرضه ورمبا مات
ومن . ومن توجه ملكة بسبب التجارة ال غري فإنه يكون حريصاً على الدنيا. األموات فإنه ميوت شهيداً

  .رآها خمصبة فهو خري

  المكيال

، فمن رأى أنه أُعطي مكياالً نال حكماً، وكذلك إن رأى نفسه مكياالً أو هو يف املنام سلطان أو حاكم
  .ومن رأى الناس ينقصون املكيال فإن القاضي مييل عن احلق. ميزاناً

  مالّح السفينة
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سائس امللك أو وزيره وصاحب جنده وقائد عسكره واملتوسط بينه : وقيل. هو يف املنام رجل سجان
  .انظر أيضاً الربان. على اجلمال والبغال واحلمريورمبا دلّ . وبني رعيته

  مالقاة المالئكة

  .تدل يف املنام على الوقوع يف الشدائد، واخلالص منها

  المالينة

  .هي يف املنام للسفلة من الناس نقص يف حقهم، وزوال منصب، وفقر وسؤال

  الملح

ومن رأى أن ملح الناس قد فسد، . طلحونهو يف املنام مال بال تعب، وإذا رأيته بني املتخاصمني فإم يص
وامللح زهد يف الدنيا . وامللح شغل ومرض. فإن الطاعون حيل بذلك املكان، أو حيل فيه ظلم أو قحط

ومن وجد . واململحة جارية مليحة. ومن أكل اخلبز بامللح فقد اقتنع من الدنيا بشيء يسري. وخري ونعمة
الذي به صالح كل شيء كالعامل بالسنة والقرآن واإلسالم وامللح هو . ملحاً وقع يف شدة ومرض

وإن كان الرائي خائفاً ورأى ملحاً رزق أمناً أو حلماً وإن عكس . والزوجة واملال والولد والرزق احلالل
  .ومملوح السمك أخبار سارة، ومملوح الزيتون نقض عهد. ملح هو حلم

  الملحفة

ِومن لبس ملحفة . ى أنه نام يف ملحفة فإنه ينال امرأة متدينةفمن رأ. هي يف املنام امرأة صاحب الرؤيا
  .ومن رأى أن امللحفة نزعت منه فإنه يفارق زوجته بطالق أو موت. محراء لقي قتاالً

  الملحم

  .أو ملحمة قتال أو مرض. هو يف املنام امرأة

  الملحي

  .أو رجل يصلح بني الناس. يدل يف املنام على رجل غين

  الملقط
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  .وهو للعاطل عن العمل خدمة. ؤيته يف املنام على الغالم الصبور على الكدتدل ر

  الَملَك

    

من رأى يف املنام أنه يكلم ملكاً أو يعطيه شيئاً فإن ذلك شهادة يرزقها إن شاء . من املالئكة عليهم السالم
صروا، وإن كانوا يف كرب ومن رأى أن املالئكة نزلوا يف موضع، فإن كان أهله يف حرب انت. اللّه تعاىل

ومن رأى . ورمبا دلّ نزول املالئكة على وباء أو طاعون، أو على األمراء أو القواد أو العمال. فرج عنهم
ومن رأى املالئكة يف مكان، . أنه يطري مع املالئكة فإنه ينال الشهادة، ويفوز برضوان اللّه تعاىل وكرامته

وإن رأى أن املالئكة يسجدون له أو يركعون، . صومة وعداوةوهو خيافهم، وقع هناك حرب، وفتنة، وخ
وإن رآهم على صورة النساء فإنه يكذب على اللّه . قضيت حوائجه، ورزق الصالح وحسن الذكر

وإن رأى نفراً من . وإن رأى أن املالئكة يبشرون بغالم يولد له ابن عامل صاحل تقي يقتدى به. تعاىل
ومن رأى أنه حتول ملكاً فإنه ينال . هناك عامل أو زاهد، ويقتل رجل مظلوماملالئكة يف بلدة فإنه ميوت 

وإن رأى . ومن رأى أنه يصارع ملكاً فإنه يزول عن مكانه وعزه ومرتبته، وينال مهاً وغماً. شرفاً وعزاً
 وإن رأى أن ملكاً أخذ منه سالحه فإنه دليل ذهاب ماله وقوته. املالئكة دخلوا داره دخل عليه لص

وإن رأى امللك صبياً دلّ على املستقبل، وإن رآه شابا دلّ على احلاضر، وإن . ومنفعته، ورمبا فارق امرأته
ومن رأى أنه صار ملكاً فإنه يصري كاهناً أو عرافاً أو غمازاً مهازاً، وإن كان . رآه شيخاً دلّ على املاضي

وإذا نزلت املالئكة .  دينه وحاله وكثر مالهومن رأى املالئكة تستغفر له صلح يف. مريضاً دلّ على موته
ومن رأى أنه . وإن رأى املالئكة يف السوق فهو دليل خبس املوازين. يف املقابر فيدفن هناك الصاحلون

ومن رأى أنه صار يف صورة ملك، فإن كان يف شدة نال الفرج، . يصارع ملكاً نال مهاً وذالً بعد العز
ومن رأى املالئكة يسلمون عليه آتاه اللّه . شريفاً نال زيادة ورئاسةوإن كان يف رق عتق، وإن كان 

ورمبا دلّت . وإذا رأى الكافر أن املالئكة يصلون عليه ويستغفرون له أسلم. بصرية يف حياته، وختم له خبري
 ومالئكة العذاب إذا دخلوا على امليت ومل خيف منهم دلّ. رؤية املالئكة على األبناء وأصحاب الشرط

وتدل رؤيتهم على رسول امللك أو نائبه أو . على األمن خاصة إن كان مسافراً فإنه يأمن من قطاع الطرق
ورمبا دلّت رؤيتهم على الترامجة العارفني . احلاكم، وإن كان عليه دين برئت ذمته، وإن كان مريضاً شِفي

  .بلغات الناس فإم يسألون كل واحد بلغته

  المماطلة
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أو أا تفضل االعتزال عن . ن امرأة فإا تعجل لنفسها الفرقة، والقعود عن الزواجإن كان املطل م
  .اآلخرين

  المن

فمن رأى أنه يأكل املن أصاب رزقاً من غري . ورمبا دلّ على املنة من املعطي. هو يف املنام رزق حالل
  .انظر أيضاً الترجنبني. تعب

  منَى

  .من حيث خياف، وبلغ مناه من كل ما يرجوه من أمر الدنيا واآلخرةمن رأى نفسه يف مىن يف املنام أمن 

  الَمِني

ومن رأى أنه خرج من امرأته ماء أصفر فإا . وإن رأى أن له جرة من مين أصاب كرتاً. هو يف املنام مال
د تلد ولداً سقيماً، وإن خرج ماء أمحر فإن الولد يكون قصري العمر، فإن خرج ماء أسود فإنه ولد يسو

ورمبا . إن املين من الُمىن: وقال بعضهم. أهل بيته، وإن خرج نار فإن الولد يكون ذا سلطان وجور وظلم
وإن كان الرائي فالحاً أحيا أرضاً . دلّ خروج املين على التفريط يف املال وإفشاء األسرار أو موت األوالد

  .ميتة وأخرج منها املاء

  مناخ اإلبل

  .رؤساء كالرباط واملسجد واخلان الذي يأوي إليه التجاريدل يف املنام على جممع ال

  المناداة

ومن رأى أنه نودي من شاطئ الوادي نال . من رأى يف املنام أنه ينادى عليه فإنه يصاحب أراذل الناس
أولئك ينادون من مكان ": وإن نودي من مكان بعيد عصى اللّه تعاىل لقوله سبحانه وتعاىل. والية عظيمة

  ."بعيد

  لمناديا
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وتدل رؤية املنادي . "أولئك ينادون من مكان بعيد": هو يف املنام يدل على السفر ملن مسعه، قال تعاىل
  .على إذاعة اخلرب، إال أنه ينادي على ما ال حيل كالنداء على اخلرتير، والنداء على احلرام

  المنارة

    

فإن رأى اإلنسان أن املنارة ادمت فهو . هي يف املنام رجل يؤلف بني الناس، ويدعوهم إىل صالح دينهم
ومنارة املسجد اجلامع صاحب الربيد، أو رجل يدعو . موت الرجل، أو تفرق مجاعته واختالف أحواهلم

ومن . ومن رأى أنه سقط من منارة يف بئر فإنه يتزوج امرأة سليطة، أو تذهب دولته. إىل دين اللّه واهلدى
ومن رأى أنه .  وأذّن فيها، فإن يصيب والية وقوة ورفعة يف نفاقرأى أنه صعد منارة عظيمة من خثسب

قائم على منارة يسبح اللّه تعاىل ويهلل فإنه ينال عزاً ورفعة يف الدنيا، وتسبيحه غم وحزن يفرجه اللّه 
ا يرى ومنارة السراج يف املنام خادم املرتل فمهم. تعاىل عنه، واملنارة وزير، ورمبا دلّت املنارة على مؤذنيها

انظر . وقد تكون املنارة امرأة. ورأس املنارة رأس اخلادم. فيها من نقص أو زيادة فانسبه إىل اخلادم
  .الشمعدان

  المنازعة

  .انظر أيضاً اللجاجة، وانظر العداوة. من رأى يف املنام أنه نازع إنساناً فإنه يصيبه حزن شديد

  منازل الكواكب

ران إدبار، واهلقعة عقوق، واهلنعة هناء وعنة، والذراع اليماين مين، البطني بطنه، والثريا ثروة، والدب
والشامي شؤم، والنثرة انتثار، والطرفاء طرف، واجلبهة جماة، والصرفة انصراف، والعواء صراخ، 

والسماك الرامح حرام، واألعزل عزل، والغفر مغفرة وأمان، والقلب انقالب، والشولة شوالن تشوف، 
. وسعد الذابح عدو وسعد بلع لعب، وسعد السعود سعود، وسعد اخلبايا افتضاح. م ونعمةوالنعائم إنعا

ومن رأى شيئاً من الكواكب فهي أدلة على تسيري املنازل كبنات نعش والدب األصغر والدب األكرب 
  .والنسر الطائر واجلوزاء والسنبلة واحلمل وغريها

  المناطحة
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واملناطحة . ورمبا دلّت على شهود موسم بدعة وضاللة. واحلربتدل يف املنام على التجهيز للقتال 
باألدمغة فإا تدل على اآلفات والنوازل ترتل بكل واحد منها، أو يقع بينهما شر، فإن سال من أدمغتها 

  .ورمبا دلّ ذلك على التفاخر بالنسب. دم كان عاقبة أمرمها مع الشر إىل مغرم

  مناقرة بالديوك

  .باء والعلماء واملؤذننيهي حتريش بني اخلط

  المنبر

فمن رأى أنه . هو يف املنام سلطان العرب ومجاعة اإلسالم واملقام الكرمي الذي ذكره اللّه تعاىل يف كتابه
وإن مل يكن فهو . على منرب وهو يتكلّم بكالم الرب فإنه يصيب سلطاناً شريفاً كرمياً إن كان للمنرب أهالً

سلطان أنه صرع، أو أنزل عنوة عن املنرب، أو انكسر منربه فإنه زوال وإن رأى وال أو . شهرة خبري
والسلطان إذا ارتقى منرباً دام . واملنرب والية وقهر عدو، ورمبا كان املنرب ملن رقيه. سلطان مبوت أو حياة

  .ملكه وقهر أعداءه

  المنثور

واملنثور علوم . تنتقل، أو امرأة تفارقهو يف املنام ولد ميوت، أو فرح ال يدوم، أو والية تزول، أو جتارة 
  .وحكم وكالم أنيق، ورمبا دلّ على امللبوس الفاخر أو معاشرة النصارى، أو ملك شيء من آثارهم

  المنجل

  .ورمبا دلّ على حصاد العمر. تدل رؤيته على الرزق واخلرب الصادق

  المنَجم

ومن . ت رؤيته على كشف األسرار والفضولورمبا دلّ. رؤيته يف املنام دالة على معاشرة أرباب الصدور
ورمبا دلّت رؤيته على زواج العازب، والفرقة بني . كان يف شيء من اهلم والنكد دلّ على تفريج ما به

وتدل رؤيته على البشارة واإلنذار أو . الزوجني، وموت املريض، والسفر للمقيم، وعلى خالص احلامل
. ملندل يف املنام يدل على صاحب علم أو تعبري للكالم كالرسولوضارب ا. اتباع السنة والعلم والعمل

  .ورمبا دلّ على عابر الرؤيا، أو املطلع على الذخائر
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  المنجنيق

وحجر . واملنجنيق مكر وخديعة ونصر املظلومني ودمار الكافرين. هو يف املنام قذف بكالم عظيم وتان
حبجر فإنه ينفذ إليه رسوالً قاسياً ورؤية الرمي باملنجنيق املنجنيق رسول، فإن رأى أن سلطاناً رمى إنساناً 

ورمبا دلّ املنجنيق على قذف العلماء واإلرغام هلم، وعلى قذف احملصنات، والطعن يف . غدر ومكيدة
  .الدين، ورمبا دلّت رؤيته على الفتنة يف املكان الذي يرى فيه منصوباً للرمي

  المنخل

    

ورمبا دلّ على احلاكم الغارق بني احلق . هلدى بعد الضالل، والتوبة بعد املعصيةتدل رؤيته يف املنام على ا
واملنخل يدل على مضرة وتشتيت ألنه يقسم األشياء . ورمبا دلّ على اإلنسان الذي ال حيمل شراً. والباطل

هو : قيلهو ماشطة ألنه ينقّي األوساخ، و: وقيل. هو رجل يفرق بني األحبة واألهل: وقيل. وال جيمعها
  .ويدل على اخلادمة. رجل جتري على يديه أموال شريفة

  المندفة

  .ومندفة الرجل شخص منافق. هي يف املنام امرأة شنيعة، ووترها رجل طنان

  المنديل

هو يف املنام دال على الرفق أو الزوجة أو الولد، خاصة إن كان مطرزاً، فإنه يدل على املعاين اللطيفة 
توقى به من احلر والربد، وحيمل به مث يصلّى عليه، وهو أمان وإمارة لألخذ والعطاء، والفضل الكثري ألنه ي

ومن رأى أنه يعقد منديالً من مناديل الصباغني فإنه . واملنديل خادم. وينفَض به الغبار عن الوجه والثياب
  .يتزوج امرأة زانية

  المنشار

. على احلاكم، والناظر الذي يفصل بني اخلصمنيواملنشار يدل . هو يف املنام رجل يأخذ ويعطي ويسامح

ورمبا دلّ املنشار على القسام واملفرق بني الزوجني، ويدل على . ورمبا دلّ على الزواج لدخوله يف اخلشب
ومنشار العود رجل . واملنشار عون وقوة ورزق. امليزان واملكاري واملسدي واجلاسوس على أهل الشر
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 رجل يذل الرجال الزنوج، ومنشار الرخام يدل على قصور اجلنة، ومنشار رئيس عامل، ومنشار األبنوس
  .اخلشب يدل على العامي من الناس كالطحان واملغربل وما أشبهه

  المنطقة

واملنطقة ولد . واملناطق الكثرية طول عمر ملن لبسها. من شد يف وسطه منطقه فإنه على النصف من عمره
قة بال حلي فإنه يستند إىل رجل شريف قوي عزيز ينال منه خرياً ومن رأى أن عليه منط. أو رئيس ضخم

وإن . ومن شد وسطه مبنطقة وكان فقرياً استغىن أو سلطاناً قوي. أو نعمة، يشد به ظهره، ويسد به فقره
كانت املنطقة حمالة بالذهب، فإن احللي للوايل قواده، وإن كانت احللية من حديد فإن قواده أهل قوة 

 كانت من صفر فيهم يستمتعون مبتاع الدنيا، وإن كانت من رصاص كانوا ذوي وهن وبأس، وإن
وضعف، وإن كانت من فضة فإن كان مما ينسب إىل السيد فإنه يكون رئيساً صاحب جاه ومال، وإن 

وإن أعطي منطقة وأخذها بيمينه ومل يلبسها . كان إىل ولد فإنه يكون ولداً يسود ويكون فيه بعض اجلهل
وإن شد ظهره ا . يسافر سفراً يف سلطان، وإن كان بيساره منطقة وبيمينه سوط فإا واليةفإنه 

وإن كانت منطقته متقطعة وكان يرجو . فانقطعت فإنه يعزل إن كان سلطاناً أو يفارق رئيسه أو ميوت
 خدمة واملنطقة. ولداً حصل له ذلك، وإن كان به خوف أو علة زاال، وإن كان سلطاناً قوي سلطانه

  .للبطال، أو امرأة أو كثرة عيال

  المنظرة

هي يف املنام رجل منظور إليه، ومن نظرها على بعد وله عدو انتصر عليه، ونال ما متىن، وعال أمره يف 
  .وبناء املنظرة جيري جمرى بناء الدور. وإن رآها تاجر فإنه يصيب رحباً ويعلو على نظرائه. سرور

  المنفاخ

وإن النار سلطان، واملنفاخ تدل رؤيته على إحياء الذكر، وشفاء املريض، وجلب هو يف املنام وزير، 
  .انظر أيضاً الكري. الرزق، ومحل املرأة

  المنقار
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واملنقار رجل ال . ورمبا دلّ على السفر كرهاً. هو يف املنام يدل على قضاء احلاجة، والعون على املقصود
ومنسر الطائر يف . به، ورمبا دلّ على عبده أو محاره أو فمهواملنقار وكيل صاح. يلتئم له أمر لشدة طمعه

  .املنام عز وجاه عريض ملن ملكه

  المنقلة

واملنقلة ال خري فيها وال فيما تدل عليه، خاصة إن دخلت . هي يف املنام رجل ينال األموال بكد وتعب
 اليت جيتمع فيها قوم، ويرحل عنها ورمبا دلّت على الدار اجلامعة. على املريض فإا دالة على موته وانتقاله

  .آخرون

  المنقوع

من شربه يف املنام للدواء فإنه يدل على استعمال الرقى، واإلقتداء بالعلم، أو سلوك املنهج القومي، ورمبا 
  ."القرآن هو الدواء": دلّ ذلك على تالوة القرآن لقوله عليه السالم

  المنكام

وقد يدل . ل، ومها فردتان يؤوالن بولدين أو أخوين أو شريكنيوهو املسمى ساعة من الزجاج وفيها الرم
  .انظر أيضاً الساعة. املنكام على الزينة واجلمال لصاحبه

  المنِكب

    

واملنكب دال على الرزق واخلري، . هو يف املنام صديق الرجل أو شريكه أو أجريه، أو من يقوم مقامه
، أراد به "فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه": عاىلوالسعي للمريض، ويدل على السفر البعيد، قال ت

  .ووجع املنكب إساءة رجل يف كد يده. السفر يف أطراف األرض

  المهانة

. وتدل املهانة ألرباب الكد على الراحة. هي يف املنام من أرباب النشاط ضعف وفشل عن مالقاة اخلصوم

  .انظر أيضاً املذلة، وانظر الذل

  المهاة
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وذلك يف املنام يدل على رجل رئيس كثري العبادة معتزل صاحب . حشية والثور الوحشيهي البقرة الو
  .ومن حتول رأسه رأس مهاة نال رئاسة وغنيمة ووالية على أناس غرباء. بدعة

  المهد

من رأى يف املنام أنه اشترى مهداً، أو هو يف مهد نال خرياً وبركة، وجرت على يده خريات، لقوله 
واملهد . إنه راحة وابن امرأة مشفقة وصبية صغرية: وقيل. " صاحلاً فألنفسهم ميهدونومن عمل": تعاىل

واملهد للعازب زوجة، وللمرأة ولد، ورمبا دلّت رؤيته على اهلم والنكد وضيق . للرجال حزن أو حبس
مبا دلّ ور. الصدر والبكاء، ورمبا دلّ على موضع الغناء والرقص واللهو، ورمبا دلّ على اخلصام واجلدال

  .املهد على النعش

  المهراس

وتدل رؤية املهراس على اخلصام والشدة والعسف يف الطلب، ورمبا دلّت . هو يف املنام رجل يعمل ويتعب
  .انظر اهلاون. رؤيته على قضاء احلاجات وتيسري األمور

  المهندس

ن صار يف املنام مهندساً طال وإ. تدل رؤيته يف املنام على خراب العامر، وعمارة اخلراب، والفتنة والشرور
وإن رأى . عمره لطول أمله، ونال عزاً وأمراً، ورمبا صار حاكماً أو عاقداً للزجيات، ورمبا صار شاعراً

امللك أنه صار مهندساً كان رشيداً فيما يفعل، وتدل رؤية املهندس على الغىن بعد الفقر، والصحة بعد 
  .املرض

  الموازيني

كما تدل رؤيته على العلم واملوضوعات . لى القيام بالقسط، والصدق يف القولتدل رؤيته يف املنام ع
  .املفيدة

  الموافقة

  .هي يف املنام دليل على احلب لإلخوان الصاحلني، واهلجر إلخوان السوء

  المؤاكلة
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وكذلك . ومع اجلان والشياطني خمالفة ألرباب الشرور. ومع الغائب خرب. هي يف املنام مع امليت مغرم
  .ملفاجعةا

  الموت

    

هو يف املنام دال على رد الودائع، أو خالص املريض من مرضه، أو السجني من سجنه، ورمبا دلّ ذلك 
واملوت يف املنام نقص يف الدين وفساد فيه وعلو يف الدنيا إذا كان معه بكاء . على االجتماع بالغائب

ومن رأى أنه مات ومل يكن هناك هيئه .  صالحوصراخ ما مل يدفَن يف التراب، فإذا دِفن مل يرج منه
املوت : وقيل. بل ذلك عمى يف بصريته وطول يف عمره: أموات دلّ ذلك على هدم بيت من داره، وقيل

ومن رأى . املوت على اإلطالق زواج ألن امليت حيتاج إىل الطيب والغسل كاملتزوج: قيل. سفر أو فقر
ومن رأى أنه عاش بعد موته فإنه يستغين بعد فقره أو يتوب . ءهأنه مات ومحل ومل يدفن فإنه يقهر أعدا

ومن رأى امليت مريضاً فإنه مسؤول عن أمر . ومن أخربه ميت أنه مل ميت فإنه يف مقام الشهداء. من ذنبه
وما أخرب به امليت عن نفسه . وإذا خرج أهل القبور وأكلوا طعام الناس كله فإن سعر الطعام يغلو. دينه

ومن رأى أنه . ومن رأى ميتاً يف هيئة حسنة وهو ضاحك فإنه كذلك. يف املنام فهو حق وصدقأو غريه 
ومن . ومن رأى أنه ميشي يف أثر ميت فإنه يقتدي بسريته. يصلي على ميت فإنه يعظ رجالً ال قلب له
 ومن رأى أنه مات وهو. واملوت ندامة من ذنب عظيم. رأى أن اإلمام مات خربت البلد وبالعكس

. ومن رأى أن ابناً له مات فإنه ينجو من عدو له. عريان فإنه يفتقر، وإن كان على بساط فتبسط له الدنيا

ومن رأى أنه قد مات ودفن فإن عبداً دلّ على عتقه، وإن كان غري متزوج دلّ على تزوجه، وإذا رأى 
 وموت االخوة يدل على موت واملوت دليل خري ملن كان خائفاً، أو حزيناً. املريض أنه تزوج فإنه ميوت

ومن رأى أنه يصاحب ميتاً فإنه يسافر سفراً . ومن رأى أنه بني قوم أموات فإنه بني قوم منافقني. األعداء
ومن رأى ميتاً أنه حي . ومن رأى أنه على املغتسل يرتفع أمره، وينجو من ذنوب ومهوم وديون. بعيداً

 أو متعباً فإن ذلك شغله مبا هو فيه، وإن كان مريضاً فإنه وإن رأى امليت مشغوالً. فإنه حييا له أمر ميت
ومن رأى أنه أحيا ميتاً فإنه يسلم على . وإن رأى أن وجهه مسود فإنه مات على الكفر. مسؤول عن دينه

ومن رأى . وإن رأى أنه حييي املوتى فإنه يهدي قوماً ضالني. يديه يهودي أو نصراين أو صاحب بدعة
وإن رأى امليت أعطاه طعاماً فإنه .  شيئاً مما يؤكل أو يشرب فهو ضرر يصيبه يف مالهحياً أعطى امليت

والكالم مع . فإن رأى أن امليت أخذ بيده فإنه يقع بيده مال من جهة ميئوس منها. يصيب رزقاً شريفاً
. لناس جحودومن رأى أنه يكلم ميتاً فإنه يكون بينه وبني ا. األموات طول عمر، واألخذ من امليت رزق
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من رأى أنه يقبل ميتاً : وقيل. ومن رأى أنه يقبل ميتاً معروفاً فإنه ينتفع من امليت بعلم قد خلفه أو مال
ومن رأى أنه تزوج امرأة ميتة ورأى أا حية فإن احلي . وكان صاحب الرؤيا مريضاً فإنه يدل على موته

ومن رأى أن امليت يضرب حياً فإن . فيفتقرومن رأى أن امليت أعطاه قميصه البايل أو الوسخ . ميوت
ومن رأى ميتاً نائماً فإن . ومن رأى ميتاً يضربه فإنه ينال خرياً من سفر. احلي قد أحدث يف دينه فساداً

ومن رأى حياً بني املوتى فإنه يسافر . وإن رأى حياً نام مع ميت فإن عمره يطول. نومه راحته يف اآلخرة
ومن رأى . ه، وإن رأى أنه مع املوتى وهو حي فإنه خيالط قوماً يف دينهم فسادسفراً بعيداً، ويفسد دين

ومن رأى ميتاً فأخربه بأنه ال ميوت أبداً فإنه . امليت من الكفار وعليه ثياب قدمية فهو سوء حاله يف اآلخرة
ن رأى أن وم. ومن رأى أن أمه متوت فتذهب دنياه ويفسد حاله. يف مقام الشهداء وهو يهنأ يف اآلخرة

ومن . ومن رأى أن زوجته متوت فتكسد صناعته اليت فيها معيشته. أخاه قد مات، وكان مريضاً فهو موته
ومن رأى أن ميتاً يغرق يف حبر فإنه غريق يف . رأى أنه يصلي على ميت فإنه يشفع لرجل فاسد الدين

ورمبا دلّ املوت فجأة على . نومن رأى أن املوتى خرجوا من قبورهم فإنه يطلَق من يف السج. اخلطايا
ورمبا دلّ . وموت األنبياء عليهم السالم يف املنام ضعف يف الدين وحيام عكس ذلك. سرعة الغىن للفقري

موت العامل على ظهور بدعة يف الدين، وموت الوالدين ضيق املعيشة، وموت الزوجة دنيا ذاهبة، وموت 
  .ورؤية أموات املشركني يف املنام أعداء. عمال باطلةوصالة امليت على امليت أ. الولد انقطاع ذكر

  الموج

    

وقوله . "وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا اللّه خملصني له الدين": رؤيته يف املنام شدة وعذاب، لقوله تعاىل
  ."حال بينهما املوج فكان من املغرقني": تعاىل

  المؤدب

 واملتويل والشيخ والقدوة واألستاذ، أو السجان أو هو يف املنام دال على نفسه، ورمبا دلّ على احملتسب
فإن رأى أنه صار . "الرمحن، علّم القرآن": واملؤدب اهول دال على الرمحن، قال تعاىل. الوالد والوالدة

مؤدباً حصل له منصب على قدره، ونال خرياً منه، ومؤدب احلساب يدل على العقل واحلكم والتفرقة 
  . ومؤدب القرآن يدل على الغناء واملالهي والفضل والشرفواجلمع والضرب والكسر،

  المؤذن
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هو يف املنام دال على الداعي إىل اخلري، أو السمسار، أو العاقد للزجيات أو حاجب امللك أو املنادي يف 
 .ورمبا دلّ األذان على السرقة. فإن أذن أذاناً تاماً، وكان ذلك يف أشهر احلج، رمبا دلّ على احلج. السجن

وإن أذن الصبيان الصغار استوىل اجلهال على . وإن أذنت املرأة يف مئذنة اجلامع ظهر يف البلد بدعة عظيمة
  .واملؤذن اهول مبرتلة السلطان على رعيته. الُملك، خاصة إن كان األذان يف غري وقته

  الموز

و سجنه، أو الكتاب املنطوي على هو يف املنام يدل على املال، أو الولد يف املشيمة، أو اإلنسان يف قربه أ
ويدل املوز . "وطلح منضود": األخبار السالفة، أو الد احملتوي على العلم ألنه من فاكهة اجلنة، قال تعاىل

ومن رأى أنه يأكله صار إليه مال من شركة . على اللباس واأللفة واحملبة، واملوز رجل كرمي حسن اخللق
واملوز للتاجر مال، وللزاهد دين . ب الدين بلوغ يف عبادتههو لصاح: وقيل. أو من رجل أعجمي

ونسك، وأكله للمريض رديء وخيشى عليه املوت وذلك من لونه وامسه، إذ لو نقطت الزاي نقطة صار 
  .موتاً

  الموسى

وإذا قطع به فهو انصرام أمر هو . وهو يف املنام ولد ذكر ألنه خينت الولد. وهو أداة من فوالذ حيلَق ا
. دده، وإذا شرح به حلماً أو جرح حيواناً فذلك لسانه اخلبيث الذي يتسلط به على الناس باألذىبص

  .انظر أيضاً السكني. وتدل رؤية املوسى على احلقد والعداوة واللسان املؤمل

  موسىعليه السالم

ورؤية موسى عليه . من رآه يف املنام فإن اللّه تعاىل يهلك على يديه جباراً، وينال من بعد عزاً ونصراً
السالم تدل على قوة أصحاب احلق وقهر أصحاب الباطل، وإن كان هناك ملك جبار أو رئيس زنديق 

ومن رأى أنه حتول يف صورة موسى عليه السالم، فإن كان سلطاناً وله عدو ظفر . أهلكه اللّه تعاىل
ومن رآه وكان يف حرب نصر، . وإن رآه سجني دلّ على جناته، ورؤيته تدل على هالك اجلبابرة. بعدوه

وإن كان يف حبر مسافراً فإنه ينجو من البحر ويسلم، ورؤية موسى عليه السالم تدل على االبتالء يف 
الطفولة وفرقة األهل واألقارب ومعاشرة امللوك واجلبابرة ومصاهرة الصاحلني، واإلطالع منهم على 

. هد منه خرق السفينة وقتل الغالم وإقامة اجلدارعجائب األمور ألنه صاحب اخلضر عليه السالم وقد شا

ومن رأى موسى عليه السالم من . وتدل رؤيته على السفر يف البحر وتكون عاقبته إىل سالمة وربح
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ومن رأى عصا موسى . أرباب التجريد دلّ ذلك على زيادة باطنه يف النور والترقيات ورفع الدرجات
ورمبا دلّ ظهور . وإن كان مسحوراً بطل السحر عنه. ى أعدائهبيده فإنه ينال مرتله عظيمة ونصرة عل

  .عصا موسى على نصر املؤمنني ودمار الكافرين

  الموسم

ومن رأى أنه يصلي مبوسم مىن وخيطب، وليس هو . من رأى أنه خرج إىل املوسم فإنه خيرج من هم وغم
ببعض باليا الدنيا، فإن خطب وأحسن أهالً لذلك فتأويل رؤياه لسميه أو نظريه من الناس، فإنه يصاب 

  .اخلطبة وأمت الصالة على منهاج الدين فإنه يلي والية خيضع الناس له فيها

  ميدان الفرسان

  .هو يف املنام يدل على النشاط، وانتصار على األعداء

  ميزاب

    

امليازيب و. ومن رأى ميازيب جتري يف غري مطر فإا تدل على فنت. هو يف املنام رجل صاحب معروف
ورمبا دلّ امليزاب على . ورمبا دلّ امليزاب على الفَرج النفراج أهله عند تصريفه املاء. تدل على اجلواري

وإن سال منها دم دلّ على عدو . الرسول أو األمني الذي ال خيون من ائتمنه، بل يوصل لكل واحد حقه
وإن سال منها كدر أو . رخاء واألمنوإن سال منها ماء صاف دلّ على ال. يسفك دماء أهل ذلك البلد

وإن رأى سيزاب . كانت له رائحة رديئة، دلّ على األمراض بالقرح والدمامل واجلدري وما أشبه ذلك
ومن رأى أنه حتت ميزاب الرمحة تداركه اللّه برمحته . الرمحة يف جامع أو دار كان حكمه حكم بئر زمزم

  .وحصل له عكس ذلك

  الميزان

ويدل على قضاء الدين ووفاء . ل على املكيال، وكالمها يدل على اإلميان والعدل يف القولهو يف املنام دا
وميزان الطاحون دال على الرجل اجلليل يف نفسه املتواضع . وميزان العمل دال على املهندس والبناء. النذر

ن الغفلة وحرص على وميزان املسك إنذار م. وميزان العظم ولد زِمن أو أبكم. يف مهته وعبارته وحركته
وامليزان يعبر بالقاضي، وكفة امليزان مسع القاضي، والصنج مبرتلة العدول الذين . حماسبة النفس على النذور
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الصنجات فقه : وقيل. ومن رأى ميزاناً نزل عليه من السماء فإنه طالب حق. م حيصل فصل القضاء
 الفقه، وإن كانت قليلة ناقصة فإن القاضي عاجز القاضي، فإن كانت وافية مستوفية فإن القاضي كامل يف

يف احلكم، وعمود امليزان نفس القاضي، واملسمار واليته، واخليط والسلسلة أعوانه ووكالؤه، واللسان 
ومن رأى أنه يزن نقوداً فإنه يسمع . لسانه، وكفتاه مسعه، فإن كانت الكفتان مثقوبتني فالقاضي يرتشي

وميزان القيامة يدل على ظهور . من رأى أن بيده ميزاناً فإنه على السنةو. شهادة الزور ويقضي ا
وامليزان مطلقاً دال على . األسرار، وقيام احلجة والفرح والسرور، والنصر على األعداء والعدل واإلنصاف

 وميزان. كل من يقتدى به ويهتدى من أجله كالعامل والسلطان والقرآن، ورمبا دلّ على لسان صاحبه

  .العالفني خازن بيت املال

  ميكائيل عليه السالم

وإن كلمة الرائي فينال نعمة وسروراً ويدخل . تدل رؤيته يف املنام على نيل املىن يف الدارين ملن كان تقياً
ورمبا دلّت . ورؤية ميكائيل دالة على اخلصب والرزق والربكة وكثرة األمطار. اجلنة ألنه ملك الرمحة

ورمبا تعطل عن . وإن رآه مسافراً خيف عليه. أو على محل املرأة العقيم وتيسري العسريرؤيته على اجلدب 
رؤيته ملن يتضرر باألمطار مهوم وأنكاد، وألرباب الفالحة . سفره ألنه يتوىل األمطار وهي معطلة للحركة

  .ومن حتول يف صورة ميكائيل نال خصباً وماالً، وحسنت سريرته. أرزاق وأرباح

  الميل

ورمبا دلّ امليل على سفر تبلغ مسافته ألف خطوة خبطوة اجلمل، وهو . يف املنام ولد أو غالم أو رسولهو 
  .امليل رجل يقوم بأمور الناس حمتسباً: وقيل. اثنا عشر ألف قدم بقدم الرجل

  باب النون

  النار

    

ناراً وهلا شرر هي يف املنام بشارة وإنذار، وحرب وعذاب، وسلطان وحبس، وخسارة وذنوب فمن رأى 
ومن رأى ناراً يف قلبه فذلك حب غالب وقهر من . وهلا صوت وجلبة فإا فتنة يهلك فيها عامل من الناس

. وكلما كانت النار بدخان عال فهي أعظم هوالً وعذاباً. ومن رأى نارين فإما عسكران. هجر حمبوبه

 علماً يهدي به الناس، ومن أوقدها من غري ومن أوقد ناراً يف ليلة مظلمة ليهدي الناس إىل الطريق نال
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ومن رأى أنه يعبد النار فإنه حيب . اذا رؤيت النار اراً فهي دليل حرب وفتنة: وقيل. ظالم فإنه يف بدعة
ومن . ومن رأى أنه يصطلي بالنار يف الشتاء فإنه ينال غىن. احلرب، ورمبا كان يطيع الشيطان يف معصيته

ومن رأى أنه باع ناراً واشترى . ه يأكل أموال اليتامى ظلماً أو يأكل ماالً حراماًرأى أنه يأكل النار فإن
ومن رأى شخصاً دخل النار وعذب فإنه خيسر ماله أو . جنة فإنه يبيع محاماً ويشتري بستاناً وبالعكس

 قد أحرقت ومن رأى النار. ومن أصابته النار ومل حترقه ويف له مبوعده. يرتكب ذنوباً يستوجب ا النار
ومن رأى من الوالة أنه يوقد ناراً وهي . والنار احملرقة نكبة من سلطان. شيئأ من احلبوب فإنه يغلو سعره

والنار يف . ومن رأى شعلة نار على بابه من غري دخان فإا تدل على احلج. تطفأ فإنه يعزل وختمد ناره
عليه . ومن رأى ناراً تأكل كل ما أتت. نعةوالنار يف الكف ظلم يف الص. األصابع تدل على ظلم الكتبة

وإن رأى أا صعدت من موضع . وهلا صوت هائل فإا حرب أو طاعون أو جدري أو موت يقع هناك
ومن رأى ناراً أحرقت بعض ثيابه أو . إىل السماء فإن أهل ذلك املوضع قد حاربوا اهللا تعاىل باملعاصي

والنار . صابه وهج نار فإنه يقع يف ألسنة الناس ويغتابونهومن رأى أنه أ. بعض أعضائه فتصيبه مصيبة
. ومن رأى ناراً خرجت من داره نال والية أو جتارة. النافعة املضيئة أمن للخائف وقرب من السلطان

وإن رأى . ومن رأى أن شعاع ناره أضاء من املشرق إىل املغرب فإنه علم يذكر به يف املشرق واملغرب
. وهلا نور وشعاع وكانت امرأته حبلى ولدت غالماً يسود ويكون له ذكر عظيمناراً سطعت من رأسه 

ومن رأى أنه يشعل ناراً يف رأس جبل فإنه يتقرب إىل اهللا تعاىل أوتقضى حوائجه وإن كان غائباً عاد 
أخذ وإن . والنار يف الصحراء حرب. ومن رأى يف تنوره ناراً موقدة وكان متزوجاً فإن امرأته حتمل. ساملاً

ومن أشعل النار يف الناس أوقع بينهم العداوة . مجراً من وسط النار فإنه يصيب ماالً حراماً من السلطان
ومن رأى أنه يف وسط النار وال جيد هلا حراً . ومن سطعت من رأسه نار أصابه مرض شديد. والشحناء

وإن كانت النار يف بلد . كن الفتنةومن رأى ناراً أطفئت فتس. فإنه ينال صدقاً ويقيناً وظفراً على أعدائه
والنار رمبا دلّت على احلسب ألم خلقوا . فهو موت رئيسها أو عاملها، وإن أطفئت يف بستانه فهو موته

ومن رأى النار تتكلم يف جرة أو قربه أصابه صرع من . من نار السموم، ورمبا دلّت على القحط واجلراد
وتدل النار . ن اجلائر وإن انتفع الناس ا دلّت على السلطان العادلوالنار املؤذية تدل على السلطا. اجلن

وأكل النار يدل على األكل والشرب يف األواين احملرمة . النار فاكهة الشتاء: يف الشتاء على الفاكهة لقوهلم
  .وكذلك النور والظلمة. ورمبا دلّت على عابدها. كالذهب والفضة

  النارنج
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 فتنة، ومن رأى مجاعة يترامجون بالنارنج فإم يقتتلون، وإمنا أخذ ذلك من امسه هو يف املنام شر كله أو
. وكثرة النارنج يف البيت تدل على اشتعال النار فيه. ورمبا دلّت رؤيته على احملبة واهليام. ولونه ومحوضته

  .ويدل النارنج للعازب على الزوجة العذراء اجلميلة ذات املال واألمتعة

  الناسخ

ورمبا دلّت رؤيته على البذر للزرع والنكاح . ؤيته يف املنام على التعب والنصب بسبب نقل الكالمتدل ر
  .والنسل

  الناطفي

  .ينم بني الناس ويوقع الشحناء واجلدال، ليتخذ لنفسه سوقاً ومنفعة. هو يف املنام رجل شرير

  الناطور

  .هو يف املنام رجل من الوالة، ذو مال

  الناعورة

والنواعري والدواليب تفسر على دوران التجارة، وانتقال األحوال، . م خادم حيفظ أموال الناسهي يف املنا
  .انظر أيضاً الدوالب. وعلى السفر

  الناقة

    

ومن رأى أنه حلب الناقة فإنه يتزوج امرأة صاحلة، وإن كان متزوجاً رزق ولداً ذكراً، . هي يف املنام امرأة
. وحلم النوق يدل على وفاء النذر، أو على مصيبة، أو على مرض أو رزق. اةأو ويل والية جيمع فيها الزك

ورمبا كانت الناقة امرأة كثرية . ومن ماتت ناقته ماتت امرأته أو بطل سفره. وركوب الناقة زواج
. "طربإنا مرسلو الناقة فتنة هلم، فارتقبهم واص": ومن رأى ناقة دخلت مدينة فإا فتنة لقوله تعاىل. اخلصام

. ومن عقر الناقه ندم على أمر فعله ونال مصيبة، ومن ملك ناقة تزوج أو صاهر أو ملك داراً أو أرضاً

ومن رأى أن ناقة ضاعت منه أو سرقت . وإن حلب منها غري اللنب كالدم والقيح كان ذلك املال حراماً
وإن ذحبت دلّ على اهلموم . قالوالناقة امرأة صاحلة صبورة على الكد حاملة لألث. فإنه يفارق زوجته
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. كل ذلك نساء. والناقة الراحلة واهلودج والقبة واحملفة. والناقة يف املنام شجرة أو سفينة أو خنلة. واألنكاد

  .انظر أيضاً اجلمل. ومن رأى ناقة تدر لبناً يف اجلامع أو يف الرحبة فإا سنة خمصبة

  الناقوس

ومن رأى . ورمبا دلّ الناقوس على الشهرة والفضيحة. الد أو مؤذنهو يف املنام مسسار، أو زوجة ذات أو
. والناقوس يدل على مصاحبة رجل ليس فيه خري. أنه يضرب بالناقوس فإنه يفشي بني الناس خرباً باطالً

  .انظر أيضاً اجلرس. والناقوس رجل كذّاب منافق

  الناموس

  .يضاً البعوضانظر أ. من رآه يف املنام نال ماالً، وذلك خلروج الدم

  النباش

. تدل رؤيته يف املنام على نبش ما اندرس من الكالم أو كشف األسرار، وقطع الطريق واكتساب احلرام

وقد . والنباش يدل على الداخل يف األمور، الباحث عن املستورات، واألمور اخلفية من العلوم والكنوز
لقبور وال خيرج املوتى فيفرج عنه كربه، وتأتيه ومن رأى أنه ينبش ا. يدل على مداخلة أهل الكفر والبدع

  .ومن رأى أنه حيدث امليت يف حوائجه قضيت له حوائجه ونال مأموله. بشارات

  النبال

  .والنبال رجل زاهد عابد يف نفسه. تدل رؤيته يف املنام على املكايد واالحتيال والدسائس بسبب املال

  النبش

ر واألحكام ألرباا، إالّ أن ينبش ما يؤكل فإنه يسيء التدبري فيما يعلمه هو يف املنام يدل على نفاذ األمو
ومن رأى أنه نبش قرب ميت معروف فإنه يطلب طريقة ذلك امليت يف الدنيا إن كان عاملاً أو . اللّه تعاىل

 عامل فقيه وإن نبش عن قرب. ونباش القبور يطلب مطلوباً خفياً مندرساً قدمياً. غنياً وينال منه بقدر ذلك
وإن نبش يف كافر أو ذي بدعة تبع مذهب الضاللة أو عاجل . نبش عن مذهبه وأحيا ما دِرس من علمه

  .وإن أفضى النبش إىل جيفة منتنة أو عذرة كان ذلك أدل على الفساد. ماالً حراماً باملكر واخلديعة

  النبع

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  540  

ومن رأى يف . انفجرت يف داره أصابته مصيبةومن رأى ينابيع . هو يف املنام نعمة وخري بركة وبلوغ أمنية
داره أنه انفجر منه نبع فينال معيشة وخرياً ومنفعة، فإن انفجر النبع من حائط فهو هم يصيبه من رجل يف 

ومن رأى أنه انفجر يف داره نبع . وإمنا يكره من العيون ما كدر ماؤه ومل جير. تلك الدار مثل أخ أو صهر
ضأ من ماء عني وكان مهموماً فرج اللّه عنه، أو خائفاً أو مريضاً شفي، أو مديناً ومن تو. أشترى خادماً

ومن رأى عيناً صافية جتري إىل داره قدر ما يسد الرجل . قُضي دينه، أو كان ذا ذنوب كفرها اللّه عنه
  .انظر أيضاً العني. بيده فإن ذلك رزق وخري يساق إليه

  النبق

، النبق حممود .كل النبق حسن دينه، وإن كان أهالً للوالية واحلكم نال ذلكومن أ. هو يف املنام رزق
الدين زيادة يف الدين وهو . وهو ألصحاب. بإمجاع املعربين لشرف شجرته، ورطبه أقوى من يابسه

  .والنبق بقاء ملا هو فيه يف اليقظة. وأكل النبق للسلطان قوة يف سلطانه، وملن يصلح للوكالة. صالح

النبي  

    

. ويدل على األستاذ لتأديبه بآدابه. من رآه يف املنام دلّ على الولد إلشفاقه عليه من نار الدنيا واآلخرة

وتدل رؤية األنبياء واملرسلني عليهم السالم على اإلنذار . وعلى املؤدب ملا يعلم من كتاب اللّه تعاىل
و أطعموه مأكوالً أو سقوه شيئاً عطراً لذيذاً أو وإذا ائتم م يف الصالة، أو تابعهم يف الطريق أ. والبشارة

وتدل رؤيتهم . علّموه علماً أو أخربوه خبري فذلك دليل على حسن متابعته هلم أو حفظ سنتهم وبالعكس
على امللوك والعلماء على والة األمور كاحلكام واخلطباء واألئمة احملتسبني أو املؤدبني ألم الداعون إىل 

وإن صار يف املنام رسوالً أو داعياً إىل اللّه . ن ادعى النبوة يف املنام ظهر منه نبأ على قدرهوم. اللّه تعاىل
ومن رأى نبياً من . تعاىل فإن أجابه أحد وقبل منه دعواه نال مرتله رفيعة وإال صار مسساراً أو مؤذنا

من رأى أنه نيب فإنه ميوت و. األنبياء عليهم السالم وكانوا يف حرب ظفروا أو يف كرب فرج اللّه عنهم
. ومن رأى أنه يعمل بعض أعمال النبيني من العبادة والرب فهو دليل على صحة دينه. شهيداً ويرزق الصرب

. ومن رأى أنه صار نبياً فإنه يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، وتصيبه الشدائد مث ينجو بلطف اللّه تعاىل

ومن رأى نبياً يضربه فإنه يبلغ مناه من . ه خيون يف أمانة وينقض العهدومن رأى أنه قتل نبياً دلّ على أن
ومن رأى أن األنبياء يكلمونه وكان الكالم خرياً نال منفعة وعزاً . أمر أخرته إن كان رجالً شريفاً
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ة، وتدل وزيارة النيب يف املنام دالة على التحبب إىل اللّه تعاىل باألعمال الصاحل. وشرفاً وذكر بني الناس
  .على األمن من اخلوف، وعلو الشأن، والتودد إىل العلماء ورمبا دلّت على العلم والرشد

  النبيذ

والنبيذ مال حالل فيه كد . ونبيذ التمر مال. يدل يف املنام على اهلم والنكد، أو عل ضنك العيش والفاقة
  . السكروشرب النبيذ للوايل عزل كشرب اخلمر انظر أيضاً اخلمر، وانظر. وتعب

  نثر الجواهر

إن مل يلتقطها أحد دلّ على كساء العلم، وعدم الربح، وإن التقطها من هو أهل لذلك دلّ على وضعه 
  .األشياء يف حملها وانتفاع الناس به

  النجاب

  .هو يف املنام يعبر باملرأة القابلة، وكذلك القابلة تعبر بالنجاب الذي خيرب بفتح احلصون

  النجاد

والنجاد مؤدب الرجال . ته يف املنام على املطرب املعجب بنفسه، أو على الراحة بعد التعبتدل رؤي
  .والنجاد رجل يعامل قوماً منافقني ويأخذ منهم أمواالً باملكر. وهاديهم إىل الصواب

  النجار

ؤدب هو يف املنام رجل مؤدب، يؤدب الناس، وإن النجار يصلح اخلشب ويقومه وينحته، وكذلك يقهر امل
والنجار تدل رؤيته على ردع . رجاالً يف دينهم فساد، فهو يعلمهم اخلري واألدب مثل املؤدب للصبيان

وجنار املراكب سفر، وجنار السواقي فوائد وأرباح، وجنار الطواحني شرور . املنافقني وإلزامهم مبا جيب
  .وخصومات، وجنار األبواب أزواج وأوالد، وجنار احملاريث حرث وزراعة

  النجاسة

من رأى يف املنام أنه به جناسة، وكان عنده وديعة أو أمانة أو شهادة أو عليه دين أو غري ذلك مما إذا مل 
يردها كان آمثاً، فإن غسل تلك النجاسة فإنه خيرج من ذلك برد أمانته، وإن استنجى وغسل النجاسة فإنه 
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اء دينه وأمانته أو رد وديعته، ويكون الدين خبرج من إمث ويبقى الدين عليه، ويسعى يف قضاء حاجته وأد
  .انظر أيضاً الوسخ. واألمانة عنده باقون من غري إمث

  النجاة

  .تدل يف املنام على نتائج األعمال الصاحلة كالصيام أو الصدقة

  النُحاس

 أناساً ومن رأى يف يده شيئاً منه فليحذر. من رآه يف املنام فإنه إصابة مال من ِقبل اليهود والنصارى
  .انظر أيضاً الشبه. ومن رأى حناساً فإنه يرمى بكذب وتان، ويشتم. يعادونه

  النخال

  .تدل رؤيته على احملاربة، واقتطاع األموال، واحلصار والتعب. هو صاحب حنل العسل

  النحل

    

وإن أخذ . الالًومن استخرج عسالً من الكواره نال ماالً ح. هو يف املنام خصب وغىن ملن اقتناه مع خطر
ومن قتل النحل قهر . والنحل للجندي دليل خصومة. العسل ومل يترك للنحل شيئاً فإنه جيور على قوم

. والنحل يدل على العلماء وعلى الكد واجلباية. عدواً، وال حيمد قتل النحل للفالحني ألن معاشه منه

 ملك أن النحل اجتمع عليه ولدغه وإن رأى. والنحل إنسان كسوب خطري عظيم الربكة نفاع ملن صحبه
ورؤية النحل تدل على نيل رياسة . فإم قوم يتعاونون ويصيبه منهم أذى، وإن قتل النحل فإنه ينفيهم

ويدل النحل على جيش اإلسالم، كما يدل اجلراد على جيش الكفار، وكذلك الزنابري، . وإصابة منفعة
  .نظر أيضاً الذبابا. ورمبا دلّ النحل على أرباب الكشف واإلطالع

  النحو

  .هو يف املنام دال على حسن العمل وسببه على قدر ما يتوجه إليه يف املنام

  النحوي
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. ورمبا دلّت رؤية النحوي على الشر والضرب واالفتعال. تدل رؤيته يف املنام على زخرفة الكالم وحتسينه

وعرف به، وإن كان كافراً أسلم، وإن ومن صار يف املنام حنوياً وكان ممن يزيف الكالم التزم الصدق 
ومن . وإن كان تأتاًء أو فأفاًء أو ألثغ أو أرتاً أو أبكم شفاه اللّه من ذلك. كان عاصيا تاب إىل اللّه تعاىل

رأى يف املنام أنه صار حنوياً أو مستقيم الكالم دلّ على غناه بعد فقره، وعلى سالمته من مرضه، وعلى 
  .اخلالص من شدته

  يالنَح

  .هو يف املنام رجل عامل وزاهد، يعلّم الناس وال يعمل مبا يعلمه

  النخاس

وخناس . وخناس اجلواري رجل صاحب خري. يدل يف املنام على رجل يؤثر أشراف الناس على دنياه
وخناس الرقيق على صياد . ورمبا دلّ خناس الدواب على صياد الرب. املماليك صاحب أخبار اخلري والشر

  .البحر

  خّالالن

  . تدل رؤيته يف املنام على األمني على أموال الصدقات-بائع النخالة 

  النخّال

  . تدل رؤيته يف املنام على احلاكم الذي يفرق بني احلق والباطل-ناخل الدقيق 

  النخل

ومن ملك خنالً كثرياً . ويعبر برجل عريب حسيب نافع للناس. هو يف املنام رجل عامل أو ولد، وقطعه موته
وإن قلع النخل . والنخلة اليابسة رجل منافق. فإنه يتوىل على رجال، وإن كان تاجراً ازدادت جتارته

والنخلة . ومن رأى خنلة مقطوعة فسفره مكروه. حدث وباء يف ذلك املكان، ورمبا كان عذاباً من سلطان
: وقيل. عاً يصري عظيماًومن رأى نواة صارت خنلة، فإن صبياً يصري عاملاً، ورجالً وضي. عمة اإلنسان

  .النخل يدل على طول العمر واألوالد، والنخلة زوجة أو دار أو أرض أو كسوة أو مال أو والد أو عامل

  الندى
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  .وكذلك لفظ الوابل والطل. هو يف املنام يدل على بشارة

  النداف

دخل يف هو يف املنام رجل صاحب خصومات، جتري على يديه أموال، فمن رأى أنه يندف فإنه ي
  .وذهبت أيامه. خصومة، فإن مل حيسن الندف غلب عليه خصمه،

  النداء

، ومن رأى أنه نودي عليه فإن "أولئك ينادون من مكان بعيد": هو يف املنام معصية ملن مسعه، قال تعاىل
  .انظر أيضاً الصباح. ومن نودي من شاطئ الوادي فإنه ينال والية عظيمة. يصحب األراذل من الناس

  رجسالن

والنرجس الذي ينبت يف البساتني ولد . هو يف املنام امرأة، فمن رأى على رأسه إكليالً من النرجس تزوج
النرجس مال، صفرته : وقيل. من رأى النرجس نال سروراً: وقيل. وإن رآه مقطوعاً مات الولد. باق

وجت زواجاً ال يدوم، وإن كان وإذا رأت املرأة إكليالً من النرجس على رأسها تز. دنانري وبياضه دراهم
  .وتدل رؤية النرجس على العمر الطويل وشيب الرأس. هلا زوج فإنه يطلقها، أو ميوت عنها

  النرد

ورمبا دلّ على ما يرتكبه يف اليقظة عن استهزاء أو خمالفة، أو قد يدل . هو يف املنام مسو ورفعة وعز وجاه
اللعب بكل شيء مكر، وبالنرد : وقالوا. وض يف معصيةومن لعب بالنرد فإنه خي. على عشرة الفاسقني

انظر أيضاً . ومن رأى أنه يلعب بالنرد فإنه يدل على خصومة وشر. والنرد أمر باطل. جتارة يف معصية
  .الشطرنج

  النزع

    

ورمبا دلّ الرتع على جتهيز املسافر، . نزع املوت يف املنام منازعة يف الدين، أو شك يف القرآن الكرمي
زواج العازب، واالنتقال من دار إىل دار، ومن حرفة إىل غريها، ورمبا دلّ ذلك على قضاء الدين، و
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ومن رأى أنه يف غمرة املوت من نزع أو سباق، فإنه يكون ظاملاً . واستيفاء احلقوق، وطالق األزواج
  ."ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت": لنفسه أو لغريه، قال تعاىل

  النزول

.  املنام من األعلى إىل األسفل مفارقة اإلنسان ملا كان عليه من منصب أو زوجة أو دين أو اعتقادهو يف

  .ومن رأى أنه نزل من مكان مرتفع جداً عسر عليه األمر الذي هو طالبه انظر أيضاً السقوط

  النساج

دلّ على الذي يبين ورمبا . هو يف املنام رجل كثري األسفار، وكثري الكد يف عمله، ويسعى يف الطلب
. وقد يدل منسجه على ما اإلنسان فيه من مرض أو هم، أو سفر أو خصومة، أو امرأة أو كتابة. اجلدران

واملرأة الناسجة دالة على ما دلّ النساج عليه، فإن رآها رجل عازب تزوج، وإن رأا امرأة عازبة 
  .انظر أيضاً احلائك. تزوجت

  النساء

. لى زينة الدنيا، فمن رآهن أقبلن عليه أقبلت عليه الدنيا، ومن أدبرت عنه افتقرتدل رؤيتهن يف املنام ع

، "رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف": ومن رأى أنه قعد مع النساء راضياً مطمئناً، فإنه يكسل لقوله تعاىل
  .وهن النساء

  النسج

ومن رأى . ى قبض الدنيا وبسطهاهو يف املنام دال على طي العمر، أو انقراض اكثر أيامه، ورمبا دلّ عل
وإن رأى ثوباً مطوياً . أنه ينسج ثوباً فإنه يسافر، وإن كان يف سجن فرج عنه، وإن كان يف خصومة صاحل

  .ورمبا دلّ النسج على الزواج. فإنه يسافر، وإن نشر ثوبا فيأيت له غائب

  النسر

من رأى نسراً نازعه فإن سلطاناً يغضب عليه، و. هو يف املنام ملك الطيور، وأرفعها طرياناً، وأطوهلا عمراً
ومن رأى أنه . ويوكل به رجالً ظاملاً، ألن سليمان عليه السالم وكّل النسر على كل الطيور فكانت ختافه

ومن أصاب فرخ نسر ولد له ولد يكون عظيماً ومن . ملك نسراً مطاعاً أصاب ملكاً عظيماً وشرفاً وعزاً
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واحلامل إذا رأت النسر فإا .  والنسر املذبوح يدل على موت ملك من امللوك.رأى ذلك اراً فإنه ميرض
ومن أكل من حلم النسر أو . والنسر يفسر بأكرب امللوك، ويفسر باألنبياء والصاحلني. ترى الداية واملرضعة

. حلربوالنسر يدل على طول العمر، واملال اجلزيل، وا. أخذ شيئاً من ريشه فإنه يصيب ماالً من سلطان

. "وال يغوت وال يعوق ونسراً وقد أضلوا كثريا": ورمبا دلّت رؤيته على البدعة والضاللة، لقوله تعاىل

ومن رأى أن نسراً من السماء هوى به فإنه ال يتم له أمره ويزول . ورمبا دلّ النسر على الغرية على العيال
  .سلطانه وملكه

  النسناس

وتدل رؤية النسناس على التحبب . نفسه، ويسقط من أعني الناسهو يف املنام رجل قليل العقل، مهلك 
  .إىل الناس بطيب األخالق، والتملق إليهم، ملا جيره من النفع، ويدل على الذهول والنسيان

  النشاب

والنشاب قول احلق، والرد على من . ومن رأى بيده نشاباً أتاه خرب سار. هو يف املنام رجل رباه غري أبيه
وإذا كانت النشابة من قصب فإن ذلك كالم باطل، وإن . لّه تعاىل، فإن أصاب نفذ أمره وقُِبلال يطيع ال

كانت النشابة سهماً فإنه رجل كثري الكالم، فإنه أصاب فإنه ينفذ ما يقوله، وإن انكسرت فإنه يتقى يف 
أس وقوة، واضطراب كالمه، وإن كانت النشابة من ذهب فإا رسالة إىل امرأة، والفصل يف النشابة ب

ومن رأى أنه يرمي بالنشاب فإنه ينسب إىل النميمة والغمز، . النشابة خوف الرسول على نفسه يف أدائها
  .انظر أيضاً السهم. وإن كانت النشابة بال ريش فإن الرسول مسخر

  النشّابي

لنكد واحلرب، وقسمة وتدل رؤية النشايب على السفر واهلم وا. هو يف املنام جاسوس يأمر الناس بالنميمة
  .األحوال على الفريضة الشرعية

  النشّار

  .والنشارة كالدقيق. نشار اخلشب يف املنام يعرب بالطحان

  النشور
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نشور الناس من قبورهم يوم القيامة يف املنام تدل على انتشار الناس يف السوق لطلب الفوائد، فقوم 
  .يرحبون، وقوم خيسرون

  الِنصاب

  . يف املنام دال على ما جتب فيه الزكاة من ابل أو بقر أو غنم، أو ذهب أو فضةنصاب السيف أو السكني

  النصراني

    

ومن رأى أنه نصراين فإنه يف بدعة يشابه فيها رأي . والشيخ النصراين عدو يؤمن شره. هو يف املنام نصر
كاره له فإنه ينجو من ومن رأى أنه مسي نصرانياً وهو . ومن رأى أن عليه زناراً ولد له ذكر. النصارى

ولتجدن أقرم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا ": والنصراين رجل له مودة، لقوله تعاىل. أمر يتخوف منه
والتنصر نصرة والنصرانية تدل على زق مخر، أو حريق نار، أو خنازير، والنصارى يف املنام . "نصارى

  .ه حماكمة، فإنه ينصر بالباطلومن رأى أنه نصراين، ول. أعداء يف صور أصدقاء

  النصل

وإذا كان النصل من الرصاص فهو رسالة يف وهن . هو يف املنام كالم أو فوائد أو أرباح من األسفار
انظر أيضاً . وضعف، وإن كان من صفر فهو متاع الدنيا، وإن كان من ذهب فهو رسالة عن كراهية

  .السيف

  النصيحة

وقامسهما إين لكما من الناصحني ": لعدو فهي غش وغرور، لقوله تعاىلإذا كانت النصيحة يف املنام من ا
  ."فدالمها بغرور

  النط

والنط من األعلى إىل األسفل مفارقة حالة جيدة، وامليل إىل حالة . هو يف املنام دليل على الكالم املزعج
  .لى احنطاط قدرهوإذا كان النط صاعداً دلّ على علو درجة اإلنسان، وإن كان نازالً دلّ ع. رديئة

  النطع
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والنطع دال على الزوجة أو السرية، ورمبا دلّ على من يفشى . هو يف املنام خادم خيدم امرأة، يعلم سرها
  .إليه سره

  النظم

  .هو يف املنام دال على العلم، أو مجع املال، واأللفة واحملبة وتقوى اللّه تعاىل

  النعاب

وقد يدل النعاب على الغىن وسد . تياج، والبعد عن األهل واألقاربهو يف املنام يدل على الفاقة، واالح
فأبوا النعاب ينفران منه حني يفقّس من بيضته فيبعث اللّه تعاىل له . الفاقة ومجع الشمل باألهل واألقارب

  .ما يتغذى به من الذباب إىل أن يظهر له الريش وعندها يتعهده والداه بالقوت إىل أن يطري

  النعاس

وإن .  املنام أمن من اخلوف، ويدل على التوبة للعاصي، واهلداية للكافر، ويدل على الغىن بعد الفقرهو يف
  .كان الناس يف جهد من غالء أو عدو رفع اللّه ذلك عنهم ونصرهم على عدوهم

  النعامة

مة ركب ومن ركب نعا. النعامة نعمة: وقيل. هي يف املنام امرأة عربية بدوية، والظليم رجل عريب بدوي
ومن رأى يف . إا تدل على النعي من امسها: وقيل. والنعامة تدل على األصم ألا ال تسمع. خيل الربيد

  .ومن رأى أنه ذبح نعامة فإنه يتزوج جارية. داره نعامة ساكنة طال عمره

  النعجة

ة دخلت مرتله نال ومن أكل حلم نعجة ورث امرأة، ومن رأى نعج. هي يف املنام امرأة شريفة غنية كرمية
ومن صارت نعجته كبشاً فإن زوجته ال حتمل . والنعجة احلامل خصب ومال يرجتى. خصباً يف تلك السنة

وإن رأى يف داره نعجة . وإذا رأى نعجة خرجت من بيته أو ضاعت أو سرقت فإنه يفارق زوجته. أبداً
. ووالدة النعجة نيل اخلصب والرخاء. وإن رأى أن النعجة قاتلته فإن امرأته متكر به. فإا سنة خمصبة

ورمبا دلّت رؤيتهن . والنعاج نساء صاحلات. والنعجة السوداء امرأة عربية، والنعجة البيضاء امرأة أعجمية
  .على اهلموم واألنكاد، وفقدان األزواج، وزوال املنصب
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  النعل

 كان أخضر فاملرأة متدينة صاحلة، ولون املرأة مثل لون النعل، فإن. هو يف املنام زوجة وغالم ودابة وسفر
ومن . وإن كان أسود فهي غنية، وإن كان أصفر فهي مريضه، وإن كان أمحر فهي صاحبة زينة واء

ومن رأى . ومن مشى بفردة نعل واحدة فإنه يفارق زوجته. لبس نعالً وفيه رقعة تزوج امرأة وهلا ولد
اخلع ": ى أنه خلع نعله فإنه يلي والية لقوله تعاىلومن رأ. نعله وقع يف املاء وضاع فإن زوجته متوت

ومن رأى نعلني فُقدا فرمبا . فنال بعد ذلك الوالية والنصر على فرعون وقومه. "نعليك بالواد املقدس طوى
وإن كان النعل من فضة فاملرأة حرة مجيلة، وإن كان من الرصاص فاملرأة ذات وهن . سرق محاره أو دابته
ن النار فاملرأة سليطة، وإن كان من اخلشب فاملرأة منافقة خائنة، وإن كان من جلود وضعف، وإن كان م

البقر فهي من العجم، وإن كان من جلود اخليل فهي من العرب، وإن كان من جلود السباع فاملرأة من 
: لوقي. ومن رأى أنه ميشي يف نعلني فاخنلعت إحدامها عن رجله فارق أخاه أو شريكه. ظلمة السالطني

  .انظر أيضاً اخلف، وانظر الزربول. النعل يدل على األخ

  النعناع

  .هو يف املنام يدل على النعي من امسه

  النفاع

    

  .تدل رؤيته يف املنام على الزوجة للعازب، والفراغ من األعمال

  النفث

  ."ومن شر النفاثات يف العقد": هو نفخ من الفم يدل يف املنام على السحر، قال تعاىل

  فخالن

  .والنفخ يف األرض كشف سر، وإيداع سر ملن ال يكتمه. هو يف املنام فتنة

والنفخ يف الصور . والنفخ ألجل الطبخ يدل على ييج أمر ملنفعة، وإذا كان لغري طبخ فإنه يدل على اهلم
 على جناة الصلحاء، ومساع النفخ يف الصور حق دال على األخبار املرجفة، وإن مسع النفخة الثانية دلّ

  .وجود املخبآت أو إظهار األسرار أو شفاء املرضى، أو خالص املسجونني، أو االجتماع باملسافرين
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  النفط

  .والنفط شرور وانكاد وحروب. إنه مال حرام: وقيل. هو يف املنام امرأة زانية

  النفقة

ال وصون العيال، يدل يف املنام على ذوي األرحام، أو التوسع على ذوي القرىب دليل على السعة يف امل
. "وما أنفقتم من شيء فهو خيلفه، وهو خري الرازقني": واخللف فيما فرط من مال أو ولد، لقوله تعاىل

  .ورمبا دلّت النفقة وتوسعتها على النفاق. ومن رأى أنه ينفق ماله كرهاً عنه، فقد دنا أجله

  النفي

فإنه يسجن، والنفي دليل على إثبات النفي من األرض يف املنام سجن، فمن رأى أنه نفي من األرض 
  .انظر أيضاً الطرد. ورمبا دلّ النفي على قطع اليد. حجة النايف

  النقاب

  .انظر أيضاً اِخلري. ورمبا دلّ على التفقه يف الدين. هو يف املنام بنت طويلة العمر

  النقاد

تخب من كل رديء، وخيتار كل والنقاد رجل خمتار ين. تدل رؤيته يف املنام على اهلداية واعتزال األشرار
جيد، فإن كان صاحب دين وعلم فإنه خيتار لنفسه أجود العلم وأشرفه يف الدين، وإن كان صاحب دنيا 

  .فإنه خيتار لنفسه أشرف الدنيا وأهنأها، وإن كان ذا سلطان فإنه خيتار أشرف السلطنة وأرفعها

  النقاش

ونقاش .  ورمبا دلّت رؤيته على املكر واخلديعة واحليلة.تدل رؤيته يف املنام على العلم والسنة الصاحلة
ونقاش الذهب والفضة . ونقاش النحاس يدل على خصومات وصداع. احلجارة مكايد ألرباب اجلهل

انظر أيضاً . والنقاش يزين النساء. والنقاش صاحب الدنيا وغرورها. حكمة جليلة ووضع الشيء يف حمله
  .الرسام

  النقاض
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  . خري فيه وال يف امسه، فإنه ينقض الوضوء والعهد، إال أن يرى أنه نقض شيئاً فاسداًهو يف املنام ال

  النقب

ونقب احلصون دال على التجسس . هو يف املنام مكر، فإن نقب يف صخرة فتش عن حال رجل من الوالة
 رأى أنه نقب وإن. ورمبا دلّ النقب على تتبع األثر. على األخبار، وعلى فساد املال، وفساد حال العيال

  .يف مدينة فإنه يفتش عن دين رجل وال ضخم، قاسي القلب

  النقش

هو يف املنام كرامة ورفعة مع جاه وسرور، فإن تلطخ به قميصه، أو لطخه به غريه فإن الالطخ يقع فيه، 
  .ويتغلب عليه بالوقيعة، وينال امللطوخ من ذلك رفعة وثناء حسناً، ورمبا يصري املتلطخ أبرص

  نالنقصا

  .رؤية النقصان يف املنام إذا كان يف اجلوارح فهو دال على النقصان يف املال والنعمة

  نقل األشياء

وإن نقلها إىل ما هو دوا كان دليالً على . يدل ذلك يف املنام على األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  .ر باإلماءالنهي عن املعروف واألمر باملنكر، أو تبديل الطيب باخلبيث، أو احلرائ

  النقيب

ولقد أخذ اللّه ميثاق بين إسرائيل ": رؤيته يف املنام تدل على البشارة والنصرة على األعداء، لقوله تعاىل
  .انظر أيضاً السلطان. "إين معكم: وبعثنا منهم اثين عشر نقيباً، وقال اللّه

  النكاح

يف املنام حىت جيب عليه الغسل يف اليقظة وكل نكاح يرى فيه املين . هو يف املنام يدل على املنصب اجلليل
ومن نكح إحدى حمارمه فإنه يطأ أرض . ومن نكح عدوه فإنه يقهره. فهو باطل ال تأويل له ألنه احتالم

وإذا رأيت عدواً من الكفار ينكح مسلمة فهو دليل . ومن رأى أنه نكح أمه يف القرب فإنه ميوت. احلرم
ومن رأى . ومن نكح امرأة عارية جنا من هم. لدين وتفريج اهلموموالنكاح يدل على قضاء ا. على غارة
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ومن . ومن رأى أنه ينكح من نساء اجلنة فإنه ينال من أمور الدين. أنه ينكح امرأة زانية أصاب دنيا حراماً
انظر أيضاً السر، وانظر اامعة، وانظر . رأى أنه نظر إىل امرأة عارية دون أن تعلم فإنه يقع يف خطأ

  .ؤاكلةامل

  النكش

  .هو يف املنام يدل على احلرص على الدنيا وإنفاقها

  النمام

    

  .هو يف املنام فرخ دائم ودولة أو جتارة، ويفسر بامرأة وبولد ذكر

  النمر

هو يف املنام سلطان جائر أو عدو جماهر، شديد الشوكة، فمن قتله قهر عدواً، ومن أكل حلمه نال ماالً 
ومن رأى منراً يف داره . سلطاناً عظيماً ومن تزوج منرة تسلط على امرأة فاسقةوشرفاً، ومن ركبه نال 

والنمر يدل على رجل أو امرأة، وهو ذو مكر . ومن عضه منر أصابه ضرر. هجم على داره رجل فاسق
من رأى : وقيل. والنمر عدو شديد العداوة. ولنب النمر عداوة تظهر لشاربه. وخديعة، ويدل على مرض

  .ويدل النمر على أقوام خيافهم الناس وعلى فزع شديد.  منامه فإنه يستغفر اللّه تعاىل من ذنوبهالنمر يف

  النمس

فمن رآها يف املنام فإا تدل على الزىن، وذلك أن النمس يسرق الدجاج، . هي دابة تقتل الثعبان عادة
  .والدجاج يشبه النساء

  النمش

  .به اليت ارتكبها ألجل املالمن رأى يف منامه منشاً على وجهه فهو ذنو

  النمل
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ومن رأى أن النمل على فراشه كثر . هو يف املنام قوم ضعفاء، أصحاب حرص، ويعرب باجلنود واألهل
ويدل على خصب ورزق ألنه ال يكون إال . ومن رآه يطري ويف املكان مريض فإنه ميوت أو يسافر. أوالده

ومن رأى النمل خيرج من .  يدب يف جسده فإنه ميوتوإذا رأى املريض أن النمل. يف مكان فيه رزق
وإذا صار للنمل جناح دلّ على . ومن رأى النمل خيرج من دار فإن أهله يقلون مبوت. وكره ناله هم

ومن رأى النمل يدخل داره بالطعام يكثر خري داره، ومن رأى النمل خيرج بالطعام . هالك جنود كثريين
 األنف واألذن أو غريمها من األعضاء وهو فرحان بذلك يدل على وخروج النمل من. من داره افتقر

ومن مسع كالم النمل وكان . ومن رأى أنه قتل منالً ارتكب ذنباً بسبب قوم ضعفاء. موت الرائي شهيداً
والنمل الكبري للمحاربني قتلهم وللمرضى موم، وملن يريدون . أهالً لألمارة ناهلا، وإال نال خصباً وخرياً

  .ر تعبهم وخسرامالسف

  النهار

ويدل على جتديد املالبس واألزواج واألوالد، . دخول النهار على اإلنسان فرج من اهلموم واألحزان
  .وعلى ظهور احلجة والكشف عن املعمى وخالص املسجونني وقدوم الغائب

  النهر

 الشرب من النهر لقوله وال حيمد. ومن دخل فيه خالط رجالً من أكابر الناس. هو يف املنام رجل جليل
إن اللّه مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مين، ومن مل يطعمه فإنه مين، إال من اغترف : قال": تعاىل

ومن رأى أنه وثب من ر إىل اجلانب اآلخر فإنه ينجو من هم . "غرفة بيده، فشربوا منه إال قليالً منهم
وإذا جرى املاء يف السوق والناس يتوضؤون . رالنهر يدل على السف: وقيل. وغم وينصر على عدوه

وينتفعون مبائه فذلك عدل من السلطان يف رعيته، وإن جرى فوق األسطحة ونزل إىل الدور فذلك جور 
ومن رأى راً خرج من داره ومل يضر أحداً فذلك معروف . من السلطان أو عدو يطغى على الناس

. ومن أصابه وحل من ر أصابه من رجل هم وخوف. تومن رأى أنه صار راً ما. يصدر منه للناس

ومن رأى أنه وثب من النهر إىل شطه فإنه . وإن يشرب من مائه وهو صاف أصاب خرياً وحياة طيبة
وإن رأى راً جيري من بيته والناس يشربون منه، فإن . ينجو من شر السلطان وينال ظفراً على األعداء

والنهر يف املنام . افع ألهل البلد، ويأيت مرتله قوم كثريون حيتاجون إليهكان غنياً فذلك يدل على خري ومن
والنهر فتنة، ورمبا كان للعاصي عصياناً . والنهر الكدر دليل على جهنم. عمل صاحل أو رزق مستمر
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 ومن رأى أنه ميشي فوق املاء يف ر فإنه يدل. وبردى برداً وسالماً، ويزيد زيادة يف الرزق، والدجلة جد

  .انظر أيضاً الساقية. على حسن نيته وصحة يقينه

  نهر جيحون

وإن كان مغموماً فرج . من رأى أنه اغتسل فيه فإن اللّه تعاىل يرزقه ملكاً عظيماً، أو يتصل مبلك عظيم
أو عنه، أو كان مديناً قُضي دينه، أو كان حزيناً سلّي حزنه، أو أسرياً فك أسره، أو فقرياً أغناه اللّه تعاىل، 

  .فمن شرب منه استفاد. ورمبا دلّ جيحون على بالد العجم. عاملاً ازداد علمه، أو عبداً أعتق

  نهر الخمر

  .وهو دليل على السكر من حب اللّه تعاىل والغض عن حمارمه

  نهر دجلة

 ومن رأى أنه يشرب من ماء دجلة فإنه. هو يف املنام جد يف األمور، وإذا كان البحر ملكاً فدجلة وزيره

  .ينال مجيع مال الوزير، وينال وزارة إن كان أهالً هلا

  نهر العسل

  .وهو دليل على العلم والقرآن الكرمي

  نهر الفرات

    

وإن رأى أن ماء الفرات قد . من رأى يف املنام أنه يشرب من ماء الفرات نال بركة ونفعاً من اللّه تعاىل
وشرب ماء الفرات دليل على كثرة . يل على الوزيرورمبا يقع التأو. جف فإن اخلليفة ميوت ويذهب ملكه

  .الصالة والعبادة والقناعة

  نهر الكوثر

من رأى يف املنام أنه شرب من ر الكوثر نال علماً وعمالً ويقيناً وإتباعاً لسنة النيب صلى اللّه عليه وسلّم 
زوجة فاجرة إىل زوجة صاحلة، وإذا كان كافراً أسلم، أو عاصياً تاب، أو انتقل من بدعة إىل سنة، أو من 
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ومن رأى أن يشرب من ر الكوثر نال رياسة وظفراً ونصراً . أو من مكسب حرام إىل مكسب حالل
  ."إنا أعطيناك الكوثر": على أعدائهَ، لقوله تعاىل

  نهر اللبن

  .وهو دليل على الفطرة

  نهر الماء في الجنة

  .وهو دليل على الرزق

  نهر النيل

  .ومن رأى ر النيل نال سلطاناً وقوة.  أنه يشرب منه فإنه ينال ذهباً بقدر ما شربمن رأى يف املنام

  النواة

ومن كان معه نواة وكان حماكماً ظهرت حجته على . هي يف املنام دالة على الفقري والفتيل والقطمري
والذين ": له تعاىلولقو. "وال يظلمون نقرياً": ولقوله تعاىل. "وال يظلمون قتيالً": خصمه، لقوله تعاىل

وتدل النواة على العمر الطويل أو أثاث الدار، وحسن املعتقد . "تدعون من دونه ما ميلكون من قطمري
  .ويدل النوى على الفراق والبعد من لفظه. ألنه أساس الدين

  النواح

النياحة : يلوق. ومساع النواح يدل على فتح كنيف تفوح منه الرائحة املنتنة. يدل يف املنام على الواعظ
ورمبا كان دليالً على العرس . وصوت النائحة صوت كري النار، والدف والصنج نواح. أصوات الكالب

ومن رأى موضعاً يناح فيه وقع هناك تغري . وال يحمد النواح املخنث على كل حال. باملعازف والقينات
.  دلّ ذلك على فرح وسرورومن رأى أنه ينوح على ميت. وشؤم وسوء تدبر، ينقطع به مشل أصحابه

ورمبا دلّ النواح . والنياحة إثارة فتنة من النائحة، ورمبا دلّت على الضاللة عن اهلدى، أو الردة عن الدين
والنائحة تدل رؤيتها على تقلب األحوال وخراب الديار، واألعمال . على املزمار أو املزمار على النواح

  ." من عمل اجلاهليةالنياحة": الرديئة، بقوله عليه السالم

  نوح عليه السالم
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من رآه يف املنام فإنه يعيش عيشاً طويالً، وتصيبه شدة عظيمة، وأذى من الناس، مث يظفر م ويرزق 
من رأى نوحاً عليه السماء فيكون عاملاً جمتهداً يف طاعة اللّه تعاىل حليماً ذا : وقيل. أوالداً ويكون شكوراً

رؤيته تدل على كثرة املطر يف ذلك العام، أو أنه رجل له : وقيل.  والية عظيمةأعداء، وينصر عليهم وينال
إن رؤيته تدل على هالك الكفار : وقيل. أعداء وجريان حيسدونه وسينجو منهم، وينتقم اللّه تعاىل منهم

ا وأمان املؤمنني وجنام، وإن رؤي يف قحط دلّ على كثرة األمطار، وإن رؤي يف سفينة دلّ على جنا
وتدل رؤيته على طول . وجناة من فيها، وقد تدل رؤيته على قوة أهل البدع والفجور وضعف أهل اإلميان

وتدل . العمر يف طاعة اللّه تعاىل، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإن كان الرائي ملكاً عصته رعيته
 عليهم، أو على القحط وغالء وتدل رؤيته على معاداة األهل وانتصار. رؤيته على النوح من امسه

ورمبا دلّت رؤيته على تفريج اهلموم ونزول الغيث، ورمبا دلّت رؤيته على صنعة النجارة وتسوية . األسعار
السفن واألسفار يف البحار، وتدل رؤيته على كل من له علم بأنساب اآلدميني واحليوان أو الطري ورمبا 

وإذا رأت املرأة نوحاً . ن ألجل ذلك مبحنة، ومات عليها عاصياًارتد أحد أوالده عن دينه أو سنته، وامتح
  .دلّ على عصياا لزوجها

  النور

وإذا رأى الكافر أنه خرج من الظلمة إىل النور رزقه اللّه تعاىل اإلسالم واإلميان، . هو يف املنام هداية
 وعز بعد ذل، وهداية بعد ضاللة، والنور بعد الظلمة غىن بعد فقر،. وتواله اللّه تعاىل يف الدنيا واآلخرة

والنور يدل على األعمال الصاحلة، وعلى العلم والقرآن . وتوبة بعد عصيان وبصر بعد عمى وبالعكس
فمن رآه ارتدى رداء من نور ينال علماً ينتفع به أو يقبل . ويدل للعامل على احملنة واالبتالء. والولد الصاحل
  .ن جسمه رزق ولداً ينتفع بعلمه، أو صاحلاً ينتفع بدعائهومن رأى نوراً خرج م. على طاعة ربه

  نور الخالف المسكي

    

هو رجل : وقيل. هو يف املنام رجل حاد ال بقاء له، وال ثبات له عند الشدائد. ويسمى ظهر البان العرايت
  .فقري، ذو خلق صلف، ليس له منفعة

  النيروز

  .ل ذهب منههو يف املنام سرور وخيرج من غمة، ويعود إليه ما
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  النول

والنول نوال ورفد لذوي احلاجة، ورمبا . هو آلة النسج، فإذا كان قائماً يدل يف املنام على حركة وسفر
  .دلّ على املنصب اجلليل

  النوم

ومن رأى أنه نائم أو أراد أن ينام فإن ذلك يدل على بطالة، وهو رديء جلميع الناس . هو يف املنام غفلة
ومن رأى أنه نائم يف مقربة أو على قرب فإن . ف، أو يتوقع شدة أو عذاباً يقع فيهما عدا من كان يف خو

والنوم دليل على تعطيل الفوائد والغفلة عما أوجبه . ذلك يدل للمريض على املوت وللصحيح على البطالة
جتهاد، وعلى ورمبا دلّ النوم على السفر املربور ألرباب الطاعة واال. اللّه تعاىل على اإلنسان من فعل بر

. وإن رأى الناس نياماً يف املنام دلّ على موت عام، أو غالء أسعار. التخلي عن الدنيا واالحتفال بزينتها

والنوم على وجه ال . ومن رأى أنه نائم على ظهره فإنه يتمكن من الدنيا، ويدل النوم على ذهاب اهلم
النوم ذهاب : وقيل. والنوم للمرأة العازبة زواج. حيمد، ويدل للوالة على عزهلم، ولغريهم على قلة وفقر

ومن رأى أنه نائم . النوم سكر يغطي العقل، أو مرض: وقيل. اإلمث، ألن أقالم املالئكة ترفَع عن النائم
والنوم على الظهر تشتيت وذلة وموت، . النوم يدل على الغفلة عن املصاحل: وقيل. وكان خائفاً فإنه يأمن

ومن رأى أنه اضطجع حتت . والنوم على اجلنب خرب أو مرض أو موت. اغ األعمالورمبا دلّ على فر
  .والنوم علي البطن ظفر باألرض واملال والولد. أشجار كثرية كثر نسله

  النيابة

  .املتويل أو صاحب األمر أو النيابة عن احلاكم تدل على اتباع سنة الصاحلني، أو اقتفاء أثر املبتدعني

  النير

وإذا رأى العبد أن النري مكسور كان أنفع له من أن . م دليل خري جلميع الناس ما خال العبيدهو يف املنا
  .والنري يدل على السفر. يراه صحيحاً سليماً

  باب الهاء

  هابيل
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ومن رآه فإنه يطيع ربه، وتناله . من رآه يف املنام فإنه يحسد ويصيب من عدوه نكاية، ورمبا قُِتل بغري جرم
  .سبب امرأة أو ذي قرابة، ويدخله اللّه تعاىل اجلنة، وليكن على حذر من إخوانهشدة وضعف ب

  الهاتف

وكذلك . من مسع يف املنام صوت هاتف بأمر أو ي أو إنذار أو زجر أو بشارة فهو كما مسعه بال تفسري
  .انظر أيضاً الصوت. مجيع األصوات

  هارون عليه السالم

ومن رآه صار إماماً، وإن كانت له حاجة .  يصيبه بسببه بالء وخصومةمن رآه يف املنام فانه خليفة لرجل
قضيت، ومن رأى هارون وموسى عليهما السالم فيهلك على يديه جبار ظامل، ومن رأى أحدمها وكان 

  .قاصداً حرباً فإنه ينتصر

  الهامة

  .تدل يف املنام ملن رآه على امرأة منحرفة

  الهاون

واهلاون ومقبضه .  والولد القارئ أو اجلارية املطربة، أو الغالم الكثري الكالميدل اهلاون على العز والرفعة،
انظر . مها يف املنام رجل وامرأة ال يستغين أحدمها عن صاحبه، يعمالن أعماالً صعبة ال يقوم ا غريمها

  .أيضاً املهراس

  الهبة

واهلبة صدفة . هبه جارية أفاده جتارةوإن و. من رأى يف املنام أنه وهب لرجل عبداً فإنه يرسل إليه عدواً
  .وعطية وحنلة وهدية

  الهجان

أو على املولع . تدل رؤيته يف املنام على اخلادم، ورمبا دلّت رؤيته على األخبار الغريبة واإلطالع عليها
  .بإحضار اجلان وطلب احلوائج منهم
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  الهجين

. ى املنصب اجلليل وإدراك املطلوبورمبا دلّ عل. هو يف املنام شرف وعز، ألنه من مراكب السادات

  .ويدل على الولد النجيب وإن النجيب من أمسائه

  الهدار

ورمبا دلّ على ذوي العقل و الفهم، والفاصل دين احلق . تدل رؤيته يف املنام على اهلدر يف الكالم
  .والباطل

  هدب العين

وإن رأى أنه قعد يف .  احلاجبني للقذىواهلدب للعني أكثر وقاية من. تدل رؤيته يف املنام على وقاية الدين
ظل هدب عينيه فإن كان صاحب دين وعلم، فإنه يعيش يف ظل دينه وعلمه، وإن كان صاحب دنيا فإنه 

وإن رأى أنه ليس لعينيه هدب فإنه ال حيفظ شرائع الدين، وإن رأى أن . يأخذ أموال الناس ويتوارى
  .أى أن أهداب عينيه ابيضت مرضوإن ر. أهداب عينيه كثرية حسنة فإن دينه حصني

  الهدم

    

ومن رأى أنه يهدم داراً . تدل رؤية هدم الدار يف املنام على موت صاحبها، واملوت يدل على هدم الدار
ومن رأى أن داره دمت عليه أو دم بعضها فيموت إنسان فيها، أو . أو بنياناً قدمياً فيصيبه هم وشر

  .وإن رأت امرأة أن سقف بيتها إدم فإن زوجها ميوت. حادث شنيعتصيب صاحبها مصيبة كبرية أو 

  الهدنة

هي يف التأويل دالة على األمن من اخلوف، والراحة بعد التعب، وشفاء املريض، والفسحة يف األجل، 
  .وعلى الفوائد واألرزاق، وعلى زواج العازب، والشروع يف البناء، والصلوات وأفعال الرب

  الهدهد

ورمبا دلّت رؤيته على الرسول الصادق القريب من امللوك، أو . ام يدل على هد العامر من امسههو يف املن
ورمبا دلّ على . اجلاسوس، أو الرجل العامل الكثري اجلدال، ورمبا دلّ على النجاة من الشدائد والعذاب
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واهلدهد رجل عامل يثنى . ءمعرفة اللّه تعاىل ومبا شرعه من الدين والصالة، وإن رآه ظمآن اهتدى إىل املا
من رأى هدهداً جاءه : وقيل. ومن رآه نال عزاً وماالً، وإن أكله فيأتيه خري من اخلليفة. عليه لننت رحيه

ومن رأى أنه أصاب هدهداً . واهلدهد رجل بصري يف عمله كاتب ناقد. مسافر، ورمبا كان أماناً للخائف
من أصاب هدهداً فإنه يتمكن من : وقيل. يرد عليه من بعيدأو رآه واقفاً بني يديه فإن ذلك خرب صاحل 

ومن رأى أنه أصاب . سلطان، أو من رجل كاتب نبيل، أو ذي بصرية نافذة يف األمور ليس له دين
  .هدهداً أنثى وكان عازباً تزوج، وإن ذحبها فإنه يتزوج جارية بكراً

  الهدية

وتدل اهلدية على احملبة واملودة، لقوله عليه . " تفرحونبل أنتم ديتكم": هي يف املنام فرح، لقوله تعاىل
ومن رأى طبقاً أهدي . إا خطبة للزواج: وتدل على الصلح بني املتقاطعني وقيل. "ادوا حتابوا": السالم

  .انظر أيضاً اهلبة. إليه وفيه رطب فإن ابنته ختطَب

  هذيل

  .اع، كثري اإلتباع، سيدهو يف املنام رجل فقيه حسيب أديب بار لطيف، قليل املت

  الهر

وإن اختطفت منه شيئاً ناله عزم وابتلي بأوالد ولصوص أو حترمي . هو يف املنام خادم وحافظ لإلنسان
وخدش اهلرة وعضها . اهلرة تدل على امرأة خادعة: وقيل. ومن باع هرة أنفق ماله. يعامله وحيبس ماله

  .انظر أيضاً السنور، وانظر القط. خيانة اخلادم

  الهراس

وتدل رؤية اهلراس يف أيام الشتاء على الفوائد الثابتة الدائمة، . هو يف املنام رجل شرير، صاحب هذيان
  .ورمبا دلّت على السرقة والضرب وقت األسحار. واألرزاق احلالل

  الهرولة

نسان من واهلرولة دليل على سرعة خروج اإل. من رأى يف املنام أنه يهرول يف أي بلده فإنه يظفر بعدوه
  .انظر أيضاً الرمل، وانظر املشي. ورمبا دلّت اهلرولة على احلج. الدنيا، أو زوال منصبه
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  الهريسة

وإذا . ومن رأى أنه يصنع هريسة يف مكان وفيه مريض خشي، عليه املوت. هي يف املنام هم أو ضرب
  .رأى جنوداً يأكلون هريسة فإن احلرب تقع بينهم

  الهزار

  .د ذكي فصيح، أو تلميذ يف مدرسةهو يف املنام ول

  الهزال

وإن كان اهلزيل ملكاً دلّ على جدب عامه، وغلو أسعاره يف . هو يف املنام دليل على الفقر وضعف احلال
  .ورمبا كان اهلزال من عشق وحزن. جوع: اهلزال مرض، وقيل: وقيل. بلده وضعف جنده

  الهزبر

  .العجب والعنت والتيه والداللتدل رؤيته يف املنام على اجلهل واخليالء و

  الهش والبش

وهو هم يف املنام، ويدلك على كفارة . ومها نوعان من السرور يدالن يف املنام على حسن حال اإلنسان
ما يصيب املؤمن من وصب وال نصب، حىت اهلم يهمه إال حط اللّه تعاىل ": الذنوب، لقوله عليه السالم

  . ومن رأى أنه مهموم فإنه يبتلى بالعشق، واهلم يدل على العشق،"من خطاياه

  الهضم

من رأى يف املنام أن طعامه اضم حرص على السعي يف حرفته، واهلضم دليل على األمن من اخلوف، 
وهضم الطعام يدل على . "ومن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن فال خياف ظلماً وال هضماً": لقوله تعاىل

  .النشاط يف األمور كلها

  الهالل

    

يسألونك عن ": ومن رأى أهلة جمتمعة فإنه حيج، لقوله تعاىل. هو يف املنام ولد ذكر أو ربح يف التجارة

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

https://www.youtube.com/channel/UCLVdxe3KRtd5_-DtMbP-CBg
https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/


عبد الغين النابلسي-تعطري األنام يف تفسري األحالم  562  

وإذا وقع . ومن رأى اهلالل أمحر فإن املرأة تسقط محلها قبل متامه. "هي مواقيت للناس واحلج: األهلة، قل
وطلوعه من غري .  قبض مالويدل طلوع اهلالل على صدق وعد، أو. اهلالل على األرض فهو ولد يولد

ورؤيا اهلالل نصرة على األعداء ورمبا دلّ على احلج ملن رآه يف أشهر احلج ومن رأى . مطلعه أمر منكر
ورمبا دلّت رؤية اهلالل على توبة العاصي وإسالم الكافر واخلروج من الشدائد . اهلالل مظلماً فال خري فيه

  .انظر أيضاً القمر. مثّ غاب فإنَّ األمر الذي يطلبه ال يتم لهومن رأى هالالً قد طلع . كالسجن أو املرض

  الهماز

  .تدل رؤيته يف املنام على الشر، واإلطالع على األسرار، والوثب على ذوي األلفة ليفرقهم

  الهميان

. ورمبا دلّ اهلميان على ما يوضع فيه من نقود أو جواهر أو مفاتيح. هو يف املنام ولد أو زوجة للعازب

  . رأى أن مهيانه وقع يف حبر ذهب ماله على يد اخلليفةومن

اهلميان جسم الرجل، فمن رأى مهيانه قد فرغ فهو دليل موته، وإن رآه يف وسطه فإن معه علماً : وقيل
  .كثرياً

  الهناء

  .هو يف املنام دليل على العزاء ألنه ضده، ورمبا دلّ على اخلروج من الضيق، وعلى الغىن من الفقر

  الهواء

ومن رأى أنه ميشي . من رأى يف املنام أنه قائم يف اهلواء بني السماء واألرض نال عزاً من سلطان وقدرة
ومن سقط من اهلواء فإنه ييأس من أمر . يف اهلواء عرضاً نال عزاً عظيماً وماالً حالالً، وإالّ فإنه يسافر

واهلواء الصايف دليل خري ملن أراد . همن سقط من اهلواء وكان مهموماً فرج اهللا مه: وقيل. يقصده ويؤمله
ويعبر اهلواء وى النفس، فمن عصى هواه كان من أهل اجلنة، ومن اتبع هواه فإن مفرط يف أمور . السفر

، ومن رأى أنه جالس على اهلواء فإنه على هوى يف دينه "واتبع هواه، وكان أمره فرطاً": دينه، لقوله تعاىل
  .انظر أيضاً الريح.  يف اهلواء دال على السفروالطريان. وغرور يف أمره

  هود عليه السالم
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: من رآه يف املنام فيسلّط عليه قوم سفهاء جهال، مث يظفر م، وينجو من شدة عظيمة، لقوله تعاىل

  .ومن رأى هوداً عليه السالم يرى رشداً وخرياً، وينجو قوم على يده. "وجنيناهم من عذاب غليظ"

  الهودج

انظر أيضاً احملفّة، . ورمبا دلّ اهلودج على الفرقة. نام يدل على املرأة، ألنه من مراكب النساءهو يف امل
  .وانظر احململ

  الهيكل

وتدل على األوالد . رؤية اهلياكل واحلروز يف املنام تدل على األمن من اخلوف، والنصر على األعداء
 للعبادة تدل على القائم بالصالة، وعلى ما وهياكل النصارى املتخذة يف كنائسهم. واألزواج والفوائد

  .يتلى من مزامري أو وصايا، ورمبا دلت رؤيتها على الصالة والقربات

  باب الواو

  الوادي

هو يف املنام دال على السفر املتعب، أو على اإلنسان الصعب املراس، ورمبا دلت رؤيته على األعمال 
وإن كان . رمبا دل الوادي على ساكنيه أو ما يزرع فيهالصاحلة والقربات إىل اهللا باإلنفاق الطيب، و

: الرائي أهالً للملك ملك وانتصر على أعدائه، وإن كان صاحلاً ظهرت منه كرامات كثرية، لقوله تعاىل

ورمبا دل احللول يف الوادي . ورمبا دل ذلك على نزول الغيث. "فلما أتاها نودي من شاطئ الواد األمين"
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد املقدس طوى، ": إىل اجلبابرة، لقوله تعاىلعلى حتمل الرسالة 

. ورمبا دل الوادي على السجن الحتواء اجلبال عليه، والدخول واخلروج منه. "اذهب إىل فرعون إنه طغى

. ى حاجتهومن رأى أنه يسبح يف واد مستوياً حىت يبلغ موضعاً يريده فإنه يدخل يف عمل السلطان وتقض

ومن حفر وادياً مات أحد أهله، والوادي يدل على قضاء . والوادي يدل على احملارب القاطع للطريق
ومن رأى أنه . احلاجة ملن رأى أنه سقط يف واد ومل يتأمل فإنه ينال فائدة من سلطان أو هداية من رئيس

  .الشعرومن رأى أنه هائم يف واد فإنه يقول . سكن يف واد بال زرع فإنه حيج

  الواعظ
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والواعظ يدل . وإن دخل الواعظ على مريض مات. هو يف املنام يدل على البكاء واحلزن واهلموم املتوالية
ورمبا دل على ذي املوعظة كاألجذم واألبرص وما . على ما يتعظ اإلنسان به من قرآن أو سنة أو شيخ

  .أشبه ذلك

  الولي

    

وشرب اخلمور واللهو، والسرقة، والزىن وغري ذلك فإنه ال يرى هو يف املنام دال على اهلموم واألنكاد، 
وإن كان من املتقشفني انتقل إىل درجة . ورمبا دلت رؤيته على املواالة للناس وحمبتهم. إالّ يف هذه األمور

  .انظر أيضاً اخلليفة، وانظر السلطان. وإن كان قاضياً حكم باجلور وأكل الرشوة. الوالية إن صار والياً

  لوباءا

  .انظر أيضاً املرض. هو يف املنام أذى يرتل بالناس من السلطان من سجن أو قصد بالشر

  الوبر

  .والوبر مال حالل. وأموال موروثة وغري موروثة. هو يف املنام فوائد وأرزاق ومالبس

  الوتد

وإن كان . فمن رأى أن أستاذاً ضرب يف ظهره وتداً فيخرج من صلبه سيد أو عامل. هو يف املنام ملك
والوتد إذا كان من حديد . الوتد من خشب فيولد له ولد منافق، وإن قلع الوتد فإنه يشرف على املوت

والوتد يدل على املنصب والثبات يف األمور . والوتد يدل على هم وحزن بسبب صالبته. فهو مال وقوة
. وجة كان دليالً على طول العمروإن دلّ على الولد أو الز. واإلكراه على التولية أو العزل أو السفر

ومن رأى أنه ضرب وتداً يف حائط أو أرض . إنه يدل على العشق واهلم واحلزن: وقيل. الوتد مال: وقيل
  .إن الوتد أمر فيه نفاق: وقيل. وكان عازباً تزوج، وإن كانت له زوجة محلت

  الوتين

  .هو يف املنام مهجة الرجل ألنه عرق بني الصلب والقلب

  الوثوب
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ومن وثب من األرض حىت . والوثوب قوة البدن. من رأى يف املنام أنه وثب إىل رجل فإنه يغلبه ويعجزه
وإن . وإن رأى أنه وثب من مكان إىل مكان فإنه يتحول من حال إىل حال. السماء فإنه يسافر إىل مكة

  .رأى أنه وثب وارتفع فهو موته ورفع جنازته

  الوجع

ومن رأى بضرس من أضراسه أو سن من أسنانه وجعاً فإنه يسمع قبيحاً من . لذنبهو يف املنام ندامة من ا
ووجع العنق يدل على أن صاحبه أساء املعاشرة حىت تولّدت من شكاته، ورمبا دلّ وجع العنق على . قريبه

ووجع . ووجع املنكب يدل على إساءة يف كسبه وكد ميينه. أنه خان أمانة فلم يؤدها فرتلت به عقوبة
وجع البطن يدل على صحة األقرباء وأهل : البطن يدل على أنه أنفق ماله يف معصية وهو نادم، وقيل

ووجع القلب دليل على سوء سريرته يف أمور . البيت، ووجع السرة يدل على أنه جييء معاملة زوجته
م كان به ووجع الطحال دليل على فساد مال عظي. ووجع الكبد دليل على اإلساءة إىل الولد. الدين

ووجع . وإن اشتد وجعه حىت خيف عليه املوت دلّ ذلك على ذهاب الدين. قوامه وقوام أهله وأوالده
الرئة دليل على دنو األجل ووجع الظهر يدل على موت األخ، وإن رأى يف ظهره احنناء من الوجع فإنه 

جع الرجل يدل على املشي وو. ووجع الفخذ يدل على أنه مسيء إىل عشريته. يدل على االفتقار واهلرم
  .وجع الرجل يدل على كثرة املال: يف غري طاعة اللّه تعاىل، وقيل

  الوجنة

واخلدان عمل الرجل، . هي يف املنام عالمة اخلري واخلصب والفَرج، والضر واهلم، والصحة والسقم
  .ظر أيضاً اخلدان. وامحرار الوجنة ومسنها دليل على الوجاهة، والربء من األسقام، واحلظ والقبول

  الوجه

    

وإذا رأيته أسود فإنه يدل . إذا رأيته يف املنام حسناً فإنه يدل على حسن احلال يف الدنيا والبشارة والسرور
. "وإذا بشر أحدهم باألنثى ظلّ وجهه مسوداً وهو كظيم": على بشارة بأنثى ملن له حامل، لقوله تعاىل

صفرته تدل على العبادة، لقوله : وقيل. كون صفرته نفاقاًوصفرة الوجه تدل على ذلة وحسد، وقد ت
ومن رأى من األحباش والزنوج . وهي الصفرة يف الوجوه. "سيماهم يف وجوههم من أثر السجود": تعاىل

ويف . وإن رأى حلم خديه ذهب فإنه يسأل الناس وال يعيش إال باملسألة. أن وجهه أبيض دلّ على نفاقه
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وإن رأى يف وجهه ظلمة أو . "سألة بأحدكم حىت يلقى اهللا، وما يف وجهه مزعة حلمال تزال امل": احلديث
وحنشر ": وإن رأى وجهه أزرق فإنه جمرم، لقوله تعاىل. اعوجاجاً دلّ على فساد دينه أو نقص جاهه

 .وإن رأى وجهه أسود فإنه يدل على كثرة كذبه، أو على بدعة أحدثها يف دينه. "ارمني يومئذ زرقاً

وإن رأت امرأة أا . ورمبا دلّت صفرة الوجه على العشق واحملبة. وإن كان وجهه كبرياً دلّ على وجاهته
وطالقة الوجه . سودت وجهها بسخام فهو موت زوجها، وإن رأت أا تتعطر فإنه صالح هلا ولزوجها

وجهني يف املنام دلّ على ومن رأى أن له . وتبسمه وبياضه دليل على حسن حال صاحبه حياً كان أو ميتاً
ومن رأى أن له وجوهاً دلّ على ارتداده . "ال ينظر اللّه إىل ذي الوجهني": سوء اخلامتة، لقوله عليه السالم

وتشقق . ورمبا دلّ سواد الوجه على اخلوف. "واملالئكة يضربون وجوههم": عن اإلسالم، لقوله تعاىل
  .وجه عيب والعيب مساجةوالسماجة يف ال. الوجه يدل على قلة احلياء

  وجهة المصلي

من رأى يف املنام أنه يصلي حنو املشرق فإنه رجل رديء املذهب، كثري البهتان على الناس، جريء على 
وإن كان وجهه إىل ما يلي املشرق فهو رجل من املبتدعة، وإن املشرق قبلة . املعاصي ألنه وافق اليهود

كعبة فقد نبذ اإلسالم بارتكاب كبرية من املعاصي، أو ميني النصارى، وإن كان وجهه مما يلي ظهر ال
فإن . أو قذف حمصنة، وال جيتنب الفواحش، وإن اوس قد رخصوا ألنفسهم ارتكاب كل حمرم. كاذبة

  .وإن رأى أنه يصلي حنو الكعبة فإن دينه مستقيم. رأى أنه ال يعرف القبلة فإنه يتحيز يف دينه

  الوحدة

ومن رأى من . فالن أوحد دهره يف فنه: اد الشخص مبا هو فيه من صنعة أو رأي، يقالهي يف املنام انفر
وإن رأى ذلك رجل من عامة الناس فإنه يفتقر . امللوك أو الوالة أنه وحيد فإنه يعزل عن ملكه أو واليته

  .أو يهجره حبيبه، والوحدة ذل

  الوحش

  . والبوادي وأهل البدع ممن فارق اجلماعةرؤية الوحش يف املنام تدل على رجال اجلبال واألعراب

  الوحل
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والوحل إذا رآه . ومن رأى أنه ميشي يف طني فإنه هم وخوف. هو يف املنام ملن مشى فيه فينال فتنة ومشقة
وعجن . وغري املريض إذا مشى فيه دخل يف بالء أو سجن. املريض دام مرضه، إال أن يرى أنه خرج منه

وبالء الوحل خصومة ونكد، ورمبا . فيه ألنه دال على الغم والبالء واخلصومةالطني وضربه لبناً ال خري 
ولقد خلقنا ": دلّ على الدين أو الكالم يف العرض، ورمبا دلّ على احلمل للمرأة بالولد الذكر، لقوله تعاىل

والوحل حول إذا . ويدل الوحل على تعطيل احلركات وقطع الصلوات. "اإلنسان من ساللة من طني
. ورمبا كان الوحل لوحاً للقارئ، ورمبا دلّ الوحل على الفخر بالنعم أو الشرك أو الفكر باللّه. تققتهاش

وإن كانت األرض قاحلة ورأى الوحل يف . ورمبا دلّ الوحل على املرأة السيئة األخالق الصعبة املراس
اث وظهور الربكة أو الودائع وإن كان الوحل من بئر دلّ على املري. املنام كانت بشارة له بكثرة العشب

  .انظر أيضاً الطني. واألسرار

  الود

: قال عليه الصالة والسالم. هو يف املنام دليل على رفع القدر، ورجحان العقل، والنظر يف عواقب األمور

  ."والتودد نصف العقل"

  الوداع

داع يدل على رجوع والو. هو يف املنام دال للمريض على موته، وطالق الزوجة، وعلى السفر والنقلة
ورمبا دلّ على معانقة ومودة، . املطلقة، وربح التاجر، ووالية املعزول، والقدوم من السفر، وموت املرتد

  .انظر أيضاً التوديع. وقد يدل الوداع على شفاء املريض. أو بكاء وفراق

  الودج

 العهد أو الرباطات يف العمل ورمبا دلّت األوداج على. من رأى يف املنام أن ودجه انفجر دماً فإنه ميوت
  .الشديد

  الوديعة

    

. فإن أودع وديعة مليت دلّ على أنه يودع سره من حيفظه. هي يف املنام دالة على سر يطلّع عليه املودع
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الوديعة تدل على قهر املستودع، ومن رأى أنه أودع إنساناً شيئاً فإنه يقهره ألن له عليه يداً : وقيل
  .ى أنه أودع زوجته شيئاً فحفظته فإا حتمل منهومن رأ. باملطالبة

  الوراق

  .انظر أيضاً الكاعذي. هو يف املنام رجل يعلم الناس احليل، ألن الكتابة حيلة

  الورد

ومن التقط وردة . ومن رأى أنه جىن ورداً نال كرامة وحمبة. هو يف املنام رجل فيه شرف، أو قدوم غائب
 وإن التقط وردة محراء فيقبل امرأة الهية، ومن شم وردة صفراء فإنه يقبل بيضاً فإنه يقبل امرأة ورعة،

الورد يدل على امرأة تفارق أو متوت، أو جتارة تزول، أو فرح ال : وقيل. والورد الكثري قُبل. امرأة مريضة
ودهن . ويدل الورد على طيب الذكر. ومن رأى على رأسه إكليالً من الورد وكان عازباً تزوج. يدوم

والورد يدل على الفرح . الورد يدل على الذكاء، وصفاء الذهن، والتقرب إىل الناس، ولني اجلانب
. أن الورد قدوم مسافر أو ورود كتاب، والورد إذا قُطعت شجرته فهو هم وحزن: وقيل. والسرور

األبيض على وقد يدل الورد األصفر على املرض، واألمحر على اجلمال والزينة، و. وقطف الورد سرور
  .انظر أيضاً الزهر. الدراهم، واألمحر على الدنانري

  الورس

  .ورمبا دلّ على األخبار السارة، أو اإلنسان الغريب. يدل يف املنام على األفراح وجتديد األرزاق

  الورشان

هو يف املنام إنسان غريب مهني، يدل على أخبار ورسل، ألنه أخرب نوحاً عليه السالم خبرب األرض 
  .أن الورشان امرأة ذات هلو وطرب: وقيل. ضوا بعد الطوفانون

  الورق

ومن رأى أنه يأكل ورق املصحف . ورق الشجر يف املنام يدل على الكسوة، إال ورق التني فإنه حزن
  .انظر أيضاً الرق، وانظر القرطاس. مكتوباً أصابه زرق

  الورل
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  .هو يف املنام عدو خسيس اهلمة، ذو مهانة وقصور حجة

  الورم

. هو مال بعد كالم: وقيل. إذا رآه اإلنسان يف املنام فهو زيادة يف ذات اليد وحسن احلال واقتباس علم

  .والورم يف املنام خيالء وعجب ودعوى باطلة

  الوريد

ورمبا دلّ على كل من للرائي فيه مساعدة . رؤية الوريد يف املنام تدل على موت اإلنسان وحياته
  .ين، أو األبوين، أو الزوجة ووليهاكالشريكني، أو األخو

  الوزغ

والوزغ إنسان منام باغ يفسد . هو يف املنام رجل معتزل، يأمر باملنكر وينهى عن املعروف، خامل الذكر
والوزغ يدل على العدو ااهر بالكالم . ومن رأى أن الوزغ أكل من حلمه فإنه إنسان يغتابه. بني الناس

  .انظر أيضاً سام أبرص. السيء

  الوزير

رمبا دلّت رؤية الوزير يف املنام على العز والسلطان ونفاذ األمر وقضاء احلاجات عند ذوي األقدار 
وإن كان . وإن رأى أنه صار وزيراً نال عزاً ورفعة واهتدى من بعد ضاللته، ونال توبة مقبولة. كاحلكام

مبا أساء التدبر مع أحد أبوبه أو أستاذه أو ور. "كالّ ال وزر": يرجو الوزارة فلعله ال يدركها، لقوله تعاىل
  .شريكه

  الوسادة

وإن سرقت له وسادة مات له خادم، أو ماتت زوجته، وكل ما يرى . هي يف املنام امرأة خادمة لصاحبها
الوسائد للسلطان كتابه : وقيل. يف الوسادة من خترق أو بلى أو ضياع أو غري ذلك فهو يف اخلادم

الوسائد هي األوالد، وتفسر للعلماء والفقهاء : فسر الوسائد بالفرش والبسط، وقيلوت. ووكالؤه وخزائنه
والوسادة زوجة أو صديق أو ولد أو . ومن رأى أنه حيمل وسادة أصاب خرياً. على صالحهم وتقواهم

  .انظر أيضا املخدة. ورمبا دلّت الوسادة على الراحة، أو املرض للسليم. والدة
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  الوسخ

ومن . والثياب الوسخة ذنوب. نام إذا رآه اإلنسان يف الثوب أو اجلسد أو الشعر فإنه هم لصاحبههو يف امل
والثياب الوسخة على امليت فساد . رأى أنه غسل ثيابه من وسخ ونظفها فإنه يتوب وتكفر عنه الذنوب

ماً يسر به ومن رأى أنه ينظف وسخ أذَنيه فإنه يسمع كال. ووسخ األذن ترياق. يف دينه دون دنياه
  .وبشارة تأتيه

  الوسق

  .من أعطي يف املنام وسقاً من متر دلّ على النحل، وإن كان وسقاً من فاكهة دلّ على شجرها

  الوشي

ورمبا دلّ الوشي ملن لبسه على . ومن أعطي وشياً نال من جهة العجم وأهل الذمة. هو يف املنام دين ودنيا
  .ز وسروروالوشي للمرأة زيادة ع. غري هيئة اللبس

  الوصية

    

هي يف املنام تدل على الصلة بني املوصي واملوصى له، وإن كان بينهما شحناء اصطلحا، أو كان كل 
 أن يكون ما خيرب به - 1: ومن رأى يف املنام أنه يوصى إليه دلّ على ستة أوجه. منهما يف بلد اجتمعا

  .حقاً

  . أو يفوض إليه أمر- 2

  . أو علو شأن- 3

  .يادة يف العلم أو ز- 4

  . أو يكون قد مضى من عمره أربعون سنة- 5

  . أو كرامة من اللّه تعاىل وعصمة- 6

  الوضم

  .هي يف املنام رجل منافق حيب أن حيرش بني الناس، ويدخل نفسه يف اخلصومات

  الوضوء
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: اخلربمن رأى يف املنام أنه توضأ على وضوئه مبا جيوز به الوضوء فإنه نور على نور، كما جاء يف 

ورمبا دلّ الوضوء على قضاء احلوائج عند أرباب الصدور، فإن . "الوضوء على الوضوء نور على نور"
ومن . والوضوء صاحل يف كل األديان وأمان من اللّه تعاىل. كمل الوضوء دلّ على بلوغ قصده وإال فال

 الوضوء به فهو يف جهد وإن توضأ مبا ال جيوز. توضأ يف سرب أو اغتسل فإنه يظفر بشيء كان سرق له
ومن صلى بغري وضوء وكان تاجراً فإا جتارة ليس هلا . ينتظر الفرج منه، وذلك األمر الذي هو فيه ال يتم
ومن صلى يف موضع ال جتوز فيه الصالة كاملزبلة فإنه . رأس مال، وإن كان صاحب والية فليس له جند

 يف فراشه وهو مريض دلّت رؤيته على مفارقة زوجة ومن رأى أنه يتوضأ. متحري يف أمره وال يقدر عليه
وإن توضأ . وإن توضأ يف األسواق أو احلمامات فإنه يدل على غضب اللّه تعاىل ومالئكته. أو صديقة

على رأس صاحبه فإنه يرثه، ومن رأى أن صاحبه توضأ على رأسه أصابته منه مضار كثرية وفضيحة 
ومن رأى أنه يتوضأ وأمت وضوءه . و دين يقضيه أو شهادة يقيمهاالوضوء أمانة يؤديها، أ: وقيل. شديدة

فإن كان مهموماً فرج اللّه تعاىل مهه، أو خائفاً أمنه اللّه مما خياف، أو مريضاً شفاه اللّه تعاىل، أو مديناً 
ه الذي هو قضى اللّه دينه، أو مذنباً كفر اللّه تعاىل عن ذنوبه، وإن رأى أنه مل يتم وضوءه فإنه ال يتم أمر

  .ومن رأى أنه توضأ مباء ساخن أو اغتسل به أو شره أصابه هم ومرض.طالبه

  الوطء

هو يف املنام يدل على بلوغ املراد مما يطلبه اإلنسان، أو ما هو فيه، أو ما يرجوه من دين أو دنيا، كالسفر 
انظر أيضاً . داخلةواحلرب والدخول على السلطان وطلب القتال، ألن الوطء لذة ومنفعة وفيه لعب وم

  .اامعة، وانظر املؤاكلة وانظر السر وانظر النكاح

  الوطواط

ورمبا دل على ولد الزىن ألنه من الطني وهو طائر يرضع كما . تدل رؤيته يف املنام على العمى والضاللة
ورمبا دلت يرضع اآلدمي ورمبا دلّت رؤيته على التستر بسبب األعمال الرديئة كالسرقة واستماع األخبار 

رؤيته على زوال النعم، والبعد عن املألوف، ورمبا دلت رؤيته على إقامة السنة وإظهار احلجة ألنه معجزة 
  .عيسى عليه السالم

  الوعاء
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وإذا كان . إذا رأى اإلنسان يف منامه وعاء اللنب أو العسل دل على رجل عامل أو صاحب مال كثري
ومن . وإن كان من الصفر فهو مال ينقص، ألن الصفر يفسد اللنب. الوعاء من الفخار وفيه لنب فهو رزق

  .رأى اللنب يف قدر فإنه دليل خري وإن رآه يف صفر فإنه دليل خسرانه

  الوعد

وإن رأى أنَّ عدوه وعده . من رأى يف املنام أنه وِعد وعداً حسناً فإنه يصيب خرياً ونعمة ويطول عمره
وإذا نصحه عدوه . إذا رأى أنه وعده شراً نال منه أو من غريه خرياًخرياً نال منه أو من غريه شراً، و

  .والوعد يدل على إحسان يصل إىل الرائي من الذي وعده. غشه

والعدة بشيء يف املنام دين على املوعود للذي وعده، فإن وىف مبا وعده يف املنام دلّ على اإلميان وحسن 
  .اليقني

  الوعر

، مث رأى نفسه يف سهل، دل ذلك على تسهيل أموره وخروجه من املصائب، من رأى يف املنام أنه يف وعر
وإن كان يف سهل مث رأى نفسه يف وعر دلّ على اهلموم واألنكاد والتعب وتوقف . ومن العسر إىل اليسر

  .ويدل الوعر على البالدة. ورمبا دلّ الوعر على الضاللة والتوعر يف البدع. والوعر ورع. األحوال

  الوعل

ومن أصاب وعالً على جبل أو تيساً أو كبشاً فإنه يصيب غنيمة من رجل ملك . يف املنام رجل مارقهو 
  .ضخم، وإن أكل حلمه فإنه يصيب ماالً من رجل متصل مبلك ضخم

  وقاد النار

    

وتدل رؤية الوقاد على العلم . هو يف املنام دليل على اخلري والراحة، وقضاء احلاجة، والقرب من األكابر
  .ال أن حيرق بالنار ثياب الناس من غري فائدة فإن رؤية ذلك تدل على الشر والفنت والتفريط يف املالإ

  الوقف الخيري
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يدل يف املنام على األعمال الصاحلة اليت يتقرب ا إىل اللّه تعاىل، ويرتفع ا قدره يف الدنيا واآلخرة على 
 فذلك دليل على توبته إن كان عاصياً، وهدايته إن كان حسب املوقوف، فإن وقف كتاباً أو داراً أو ماالً

  .ضاالً

  الوقوع في الماء

من رأى يف املنام أنه وقع يف املاء الكثري العمق، ونزل فيه ومل يبلغ قعره فإنه يصيب دنيا كثرية، ألن الدنيا 
  .من رأى أنه وقع يف املاء فإنه ينال سروراً ونعمة: وقيل. حبر عميق

  الوكالة

والوكالة دالة على الغىن والتحكم فيما ميلكه . يف املنام ذنوب تتجمع على من رأى أنه صار وكيالًهي 
غريه، وما ينضم إليه، فإذا كان املوكل مريضاً مات، أو صحيحاً مرض، وإن الوكالة استنابة يف التصرف 

  .وإن كان يرجو منصباً حصل له

  الوكر

  .و مساجد املتعبدين املنقطعنيهو يف املنام يدل على دور املنحرفني، أ

  الوكز

: هو يف املنام دليل على الوقوع يف شيء من عمل الشيطان، وعلى حسن عاقبته يف دينه، لقوله تعاىل

  ."هذا من عمل الشيطان: فوكزه موسى فقضى عليه، قال"

  الوكيل

  .هو يف املنام رجل يكتسب لنفسه ذنوباً

  الوالدة

وإن رأت احلامل أا . ولدت ذكراً ومل تكن حامالً فإنه ينال كنوزاًلو رأى ملك يف املنام أن زوجته 
وإن رأى . والبنت فرج يف التأويل، واالبن هم. ولدت ولداً ذكراً فإا تضع أنثى، والعكس بالعكس

وإن . ووالدة البنت فرج السجني. مريض أن أمه ولدته فإنه ميوت، وإن كانت امرأته حامالً فإا تلد ابناً
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وإن ولدت احلامل قطاً فالولد لص، . الرجل أنه ولد غالماً فإنه ميرض وينجو من غم ويظفر بعدوهرأى 
والوالدة راحة وفرج وقضاء دين . والوالدة خروج من الشدائد واألمراض أو مفارقة األهل واجلريان

إن كان عازباً تزوج ومن رأى أنه يلد فإن كان فقرياً صار غنياً، وإن كان غنياً وقع يف هم وغم، و. وتوبة
ومن . ومن رأى أنه قد ولدت له بنت ركبه دين. وإذا رأى املريض أنه يلد دلّ ذلك على املوت. سريعاً

  .رأى أن ابنته ماتت وحفر هلا قرباً فإنه يقضي دينه

  الوالء

يد خاصة من ماتت يف املنام جاريته أو عبده املعتقان فورثهما بالوالء، دلّ ذلك على الرزق والفائدة للس
  .إن كان أحدمها موجوداً يف اليقظة

  الولد

من رأى يف املنام أنه ولد له مجلة أوالد دلّ ذلك على هم، وإن األطفال ال ميكن تربيتهم إال مبقاساة 
ومن رأى أنه أصاب ولداً . من رأى أنه ولد له ولد صغري فهو زيادة يناهلا يف دنياه ويغتم: وقيل. اهلموم

  .وقوة، وأمه أوىل به يف أحكام التأويل يف أبيهبالغاً فهو له عز 

  الوله

  .هو يف املنام حرية يف الدنيا، وحسن عاقبة يف اآلخرة

  الوليمة

ورمبا دلّت الوليمة . من حضر يف املنام وليمة دلّ على زوال اهلم والنكد، واملنصب الذي جيتمع الناس فيه
  .على اهلم واحلزن واإليالم باليد أو اللسان

  الوهدة

  .من رأى يف املنام أنه يسري فيها فيلحقه عسر أو غم فإنه يرجو يف عاقبته الرخاء

  باب الياء

  اليأس
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ومن رأى أنه يئس من روح اللّه . "فلما استيئسوا منه خلصوا جنيا": يدل اليأس على النجاة، لقوله تعاىل
  .انظر أيضاً القنوط. فإنه يعمل عمل أهل النار

  الياسمين

ومن رأى املالئكة نزلوا يلتقطون اليامسني ذهب . ام يامسيناً أو رآه نال سروراً وفرحاً وخرياًمن وجد يف املن
ورمبا دلّ اليامسني على انفراج اهلموم واالنكاد، . واليامسني يأس ومني أو هو الكذب. علماء ذلك البلد

اً ورأى معه يف املنام ومن كان يشكو برد. والزواج للعازب، وما مل ينفتح منه يدل على زواج األبكار
  .يامسيناً زال ما به من الشكوك

  الياقوت

    

وإن رأى أنه أخذ فص ياقوت . فمن رأى أنه ختتم بالياقوت فإنه يكون له زينة. هو يف املنام فرح وهلو
ومن وجد . "كأن الياقوت واملرجان": وأراد الزواج تزوج امرأة حسناء مجيلة ذات دين، لقوله تعاىل

. والكثري من الياقوت للعامل علم، وللوايل والية، وللتاجر جتارة.  فيصري إليه مال من العجمفص ياقوت

ومن كان له إكليل من ياقوت ومرجان فإن ذلك عزه وقوته من . ِإن الياقوت صديق قاسي القالب: وقيل
كان للمريض جناة من ورمبا كان الياقوت للفقراء قوتاً حيصل هلم، ورمبا كان مصحفاً، ورمبا . ِقبل امرأة

ومن رأى يف يده فص ياقوت أمحر فإن امرأة مجيلة قاسية القلب . النار، ألن النار ال تعمل يف الياقوت
  .ومن رأى بيده فصاً يشبه الياقوت وليس بياقوت فإنه يدعي الشرف وليس بشريف. حتبه

  اليباس

م طريقاً يف البحر يبساً ال ختاف دركاً فاضرب هل": هو يف املنام يدل على األمن من اخلوف، لقوله تعاىل
ومن رأى أن به مرضاً من يباس فقد أسرف يف ماله من غري مرضاة اللّه تعاىل، وأخذ ديوناً . "وال ختشى

  .من الناس، وأسرف فيها، ومل يقضيها، فرتلت به العقوبة

  اليتم

  .أمواهلم يف يد غريهمفمن رأى أنه يتيم فإنه يقهر ألن اليتامى مقهورون، و. هو يف املنام ذل

  يحيى عليه السالم
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مل جنعل له ": من رآه يف املنام فإنه يؤتى ورعاً وتقى، وعصمة من اآلفات، وال يكون له نظري، لقوله تعاىل
ومن رأى حيىي عليه السالم فإن ذلك حياة . "وسيداً وحصوراً ونبياً من الصاحلني": وقوله. "من قبل مسيا

  .ودولة وبشارة تأتيه

  دالي

فمن رأى أن يده طالت وقويت وكان والياً فهو ظفره . هي يف املنام إحسان الرجل وظهره وسنده
ومن رأى . ومن رأى أن يديه مبسوطتان فإنه رجل سخي ينفق كل ما له. بأعدائه، وقوة أعوانه، وقواده

ن يده اليمىن من وإن رأى أ. أنه ميشي على يديه فإنه يعتمد يف أمر يطلبه على أخيه أو ولده أو شريكه
وإن رأى أن يده اليسرى كلمته فإن إخوانه ينكرونه أو تنكره زوجته أو . ذهب فيذهب كسبه وبطشه

وإن رأى أن يده أدخلها حتت إبطه مث أخرجها وهلا نور، وكان طالب علم نال رئاسة يف علمه، . شريكه
واليدان تدالن على املرتبة . ماالًوإن خرج من يده ماء فإنه ينال . وإن كان تاجراً نال رئاسة وذكراً

واليد اليمىن تدل على ابن أو أب . والولدين والدولة، ويدالن على صالح األعمال ملن يأخذ ويعطي بيديه
. واليد اليسرى تدل على املرأة واألم واألخت والبنت واجلارية. أو صديق أو من حيل عندك حمل اليمني

ومن رأى يده قطعت . لى فقدانه بعض من دلّت تلك اليد عليهوإن رأى أنه فقد إحدى يديه دلّ ذلك ع
ومن رأى يف يده طوالً فإنه يكون . دلّ على موت أخيه أو صديقه أو كاتبه، أو سقط ما بينهما من األلفة

ومن رأى سلطاناً قطع يديه ورجليه من غري . بالفضل واألنعام واجلود والكرم. كثري الطول على الناس
. ومن رأى من الوالة أن يديه ورجليه قطعت.  ومن رأى أنه ليس له يد فإنه عاشق.خالف فإنه يتوب

ومن رأى أنه ميشي على يديه استعان ما على . ومن رأى أن يديه مقبوضتان دلّ على خبله. فإنه يعزل
قطعن فلما رأينه وأكربنه و": ومن رأى أنه جيرح يديه بسكني، فإنه يتعجب من شيء، لقوله تعاىل. معاشه
ومن رأى يده صارت ذهباً . ومن رأى أن ميينه شلت توقفت معيشته، أو ارتكب ذنباً عظيماً. "أيديهن

ومن رأى أن يده صارت يد نيب فإن اللّه تعاىل يهدي قوماً على يديه ويسوق . دلّ على ذهاب ما يف يده
ومن رأى أنه يأكل يده أو . نةوإن رأى أنه أخضب يده يف وعاء فيه دم فإنه حيضر فت. اخلري والربكة إليه

  ."ويوم يعض الظامل على يديه": بعضها فإنه يفعل أمراً يندم عليه، أو يكون ظاملاً، لقوله تعاىل

    

ومن رأى ميينه قُطعت فإنه حيلف مييناً فاجرة، ورمبا . واليد املنقوشة باحلناء ذل يصيبه أو حاجة أو ضرورة
فإنه ميوت، ورمبا حبس أو قيد أو مرض مرضاً شديداً، ورمبا دلّ على سرقة، ومن قطعت يداه ورجاله 

ومن قطعت . ومن طالت يده حىت صارت كالرمح فهو ظامل يطعن يف أعراض الناس. كان فقراً أو حاجة
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. يده تغرب عن أهله، أو حتول عن عمله، أو يكون قاطعاً لرمحه، ورمبا كف عن احملارم واملعاصي

ومن رأى أنه تربت يداه فإنه . سال منها الدم أصاب ماالً ورجع إىل بلدهوالغريب إذا رأى يده قطعت و
فقر من مال أو نقصان من ولد أو أخ أو علم أو خرب، وتدل اليد على الصناعة اليت تصدر عنها، وعلى 

ورمبا دلّ حسن اليد على النصر على . ورمبا دلّ فقد اليد على الغىن عن السؤال. املبايعة، وعلى العهد
والغل يف اليد دليل على فساد . ومن رأى أنه ينفض يديه دلّ على الفراغ من العمل واملقاطعة. عداءاأل

وإن كثرت أياديه دلّ على . ومن فقدت يداه وكان من أهل الطاعة حسن توكله على اللّه تعاىل. الدين
ومن صار . واتومن صارت يده يد سبع أضاع الصالة واتبع الشه. طمعه يف الدنيا واهتمامه بكسبها

  .انظر أيضاً الكف. أعسر فإا فائدة ورزق ألن بعد العسر يسراً

  اليربوع

  .هو يف املنام رجل حالف كذاب، فمن نازعه نازع إنساناً، وهو يف املنام حفار أو نباش

  اليرقان

  .هو يف املنام لباس، أو زوجة غري مناسبة

  اليسر

  ."ومن يتق اللّه جيعل له من أمره يسراً": تقوى، لقوله تعاىلهو يف املنام ضد العسر، رمبا دلّ ذلك على ال

  اليسروع

يسرق وال يتهم بذلك حلسن . هي يف املنام لص يسرق قليالً وتيزياً بالورع، وال خيفى حاله ونفاقه
  .مظهره

  يعقوب عليه السالم

ج عنه، ومن رأى يعقوب ونال من أحدهم حزناً مث يفر. من رآه يف املنام رزق قوة ونعمة وأزواجاً وأوالد
وإن كان له ابن غائب رجع . عليه السالم نال قرباً من اللّه تعاىل بطاعته وعبادته وتصدقه على املساكني

ورواية يعقوب عليه السالم تدل على احلزن وفقدان األهل، ومن يعز عليه من األوالد، ورمبا . إليه ساملاً
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وجود الضائع وضياع املوجود وحسن العاقبة يف . تفاع األسعاردلّت رؤيته على املال اجلزيل واألسفار وار
  .األهل واملال والولد

  اليقظة

هي يف املنام تدل على أوجه السداد يف األشغال ومالزمة األمور، والرجوع يف شيء يكرهه اإلنسان، 
  .ومن رأى أنه أيقظ نائماً، فإنه يرشده إىل الطريق. وزيادة يف العمر

  اليمين

. وإن كان اليمني فاجراً فهو خراب املرتل ملن حلفه. يمني كاذباً فهو فقر وذل وخذالن وخداعإذا كان ال

  .انظر أيضاً احللف، وانظر اإليالء. وإذا كان اليمني صادقاً فهو عمل صاحل وأمن من اخلوف

  اليهودي

 عامل يهودياً أو ومن. "لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود": هو يف املنام عدو، لقوله تعاىل
واملرأة . صاحبه فإنه يرى إنساناً جيحد احلق ومياطل به، وهو ذو سحر وخيانة، وهو منجم وخادع

ومن رأى أنه صار يهودياً فإنه جيترئ على املعاصي ومن رأى يهودياً فإنه يرث . اليهودية دنيا بوعد ال يتم
ورمبا دلّت رؤية اليهود على . يف صورة أصدقاءواليهود يف املنام أعداء . رؤية اليهودي هدى: وقيل. عمه

وإن كان . وإن كان الرائي فقرياً كتم شهادة وعلماً وإن اليهود عرفوا احلق وكتموه. النكد من اجلزارين
  .مديناً جحد ما عليه من احلق

  يوسف عليه السالم

 وفقدان األهل واألقارب رؤيته يف املنام دالة على امللك واخلالفة، ورمبا كان يف زمنه الغالء والقحط
وتدل رؤيته على السجن واخلالص منه، وعلى احلظ من النساء، أو على علم الرؤيا وتفسري . والولد

ورمبا ظهرت له معجزة عظيمة كرجوع بصر أبيه عليهما السالم . األحالم، ورمبا ظفر بعدوه وعفا عنه
نت، وإن كانت فقرية حسنت حالتها وإن رأت املرأة يوسف عليه السالم وكانت عازبة تزوجت واستغ

ومن رأى يوسف عليه السالم خضع له األولياء واألقارب، ويكون كثري الصدقة . يف الدنيا واآلخرة
. من رأى يوسف عليه السالم فإنه يصيبه بالء وفتنة من إخوته، مث ينجو ويظفر بأعدائه: واإلحسان وقيل

ومن . اً فإنه يصري معرباً للمنامات، عارفاً بعلم التواريخومن رأى يوسف عليه السالم يكلمه أو يعطيه شيئ
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رآه نال خرياً يف غربته وإن كان سجيناً ختلص من سجنه، وخضع له أعداؤه، وإن كان غائباً رجع إىل 
  .وطنه ساملاً، وإن كان طالباً للرئاسة ناهلا

    

  يونس عليه السالم

. جن أو ضيق أو هم، مث ينجو بعد ذلك ويتمتع إىل حنيمن رآه يف املنام فإنه يتعجل يف أمر يناله من س

  .ويكون سريع الغضب سريع الرضا
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